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แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

หน่วยงาน....กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย................. 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ สถานะโครงการ/กิจกรรม 

1. มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

1.1 มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
(ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน) 

1. มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. มีการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
3. มีแนวทางการใชท้รัพย์สินราชการ 

1. จัดท าประกาศนโยบายป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต การให้
หรือรับสินบนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน พร้อม
แจ้งเวียนให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

2. จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

3. จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. จัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยให้
เจ้าหน้าที่รับรองตนเองตาม
แบบฟอร์มการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

5. จัดท าแนวทางการปฏิบัตงิาน
เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ร้อยละของบุคลากรใน
หน่วยงาน ไม่มีสว่น
เก่ียวข้องในเร่ือง    
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
จากการจัดซื้อจัดจ้าง  
(ร้อยละ 100) 

-  เสร็จสิ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

 รอบ 5 เดือนแรก 
    (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) 
 รอบ 5 เดือนหลัง 
    (มีนาคม 2562– กรกฎาคม 2562) 

เอกสารหมายเลข 3 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ สถานะโครงการ/กิจกรรม 
1.2 มาตรการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

1. ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบหลัก
เรื่องการจัดการข้อร้องเรียน 

2. มีช่องทางรับข้อร้องเรียน 
3. มีกระบวนการจัดการ และ 

ตรวจสอบต่อเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน 

1. ก าหนดบุคลากร กพร. 
รับผิดชอบหลักเรื่องการจัดการ
ข้อร้องเรียน ตามค าสั่งกรม
อนามัย ที่976/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะท างานการจัดการ
ข้อร้องเรียนกรมอนามัย สั่ง ณ 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
2. มีช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ 
3. มีกระบวนการจัดการและ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนของ
หน่วยงาน 
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มี
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(ต.ค.61-ก.ค.62) 

ร้อยละของเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร (ร้อยละ 0) 

- เสร็จสิ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1.3  มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

1. จัดท าแบบมอบหมายงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

2. จัดท าคู่มือค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการกรมอนามัย 

3. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน
เรื่องค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการกรมอนามัย (SOP) 

 
 

1. จัดท าแบบมอบหมายงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

2.จัดท าคู่มือค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

3. จัดท าแนวทางการปฏิบัตงิาน
เรื่องการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (SOP) 

 
 

ร้อยละของบุคลากรมีการ
จัดท าแบบมอบหมายงาน  
(ร้อยละ 100) 

- เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ สถานะโครงการ/กิจกรรม 
1.4  มาตรการเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ดูแล ปรับปรุงและพฒันาเว็บไซต์ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

1. พัฒนาปรับปรุงข้อมูลพืน้ฐาน
หน่วยงานเพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์หน่วยงาน 

2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางการ
สร้างเครือข่ายต่างๆ ดังนี ้

    2.1 Facebook กพร. 
    2.2 Group Line ต่างๆ  

ได้แก่ เครือข่าย กพร. 
TPSA และ PMQA 

ร้อยละของข้อมูลบนเว็บไซต์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้รับการปรบัปรุง  
(ร้อยละ 100) 

- ข้อมูลน าขึ้นเว็บไซต ์
บางเร่ืองล่าช้าเนื่องจาก
เนื้อหามีจ านวนมาก 
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ยังด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง
ทุกช่องทางการสื่อสาร 

 เสร็จสิ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1.5  มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานและประกาศขึ้น
เว็บไซต์ 

2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานและน าข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์ประจ าทุกเดือน 

3. แนวทางการปฏิบัติงานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (SOP) 

1. หน่วยงานจัดท าประกาศ
มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง น าขึ้นเว็บไซต์ 
ทุกเดือน 

3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน :
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเป็นไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ร้อยละ 100) 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ยังคงด าเนินการเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
ตามแผนฯ และรายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน 

 เสร็จสิ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1.3 มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

จัดท าประกาศกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเรื่อง นโยบายการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต การให้หรือ
รับสินบน และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

จัดท าประกาศนโยบายป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต การให้หรือ
รับสินบนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน พร้อมแจ้ง
เวียนให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้
นโยบายการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต การให้
หรือรับสินบน และการ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
(ร้อยละ 100) 

-  เสร็จสิ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ สถานะโครงการ/กิจกรรม 

2. การแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

การประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 

จัดท าค ามัน่และประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการ
ทุจริตกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม
อนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
256๒ 

ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้าน
การทุจริตพร้อมเผยแพร่ภาพ
บนเว็บไซต์  
 

ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (ร้อยละ 0) 

-  เสร็จสิ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

3.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH TO HEALTH และคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร MOPH 
TO HEALTH และ
คุณธรรมตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ
“พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา” 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ประสิทธผิลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดบัหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งความรอบรู้คู่คุณธรรมของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ประสิทธผิลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดบัหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งความรอบรู้คู่คุณธรรมของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

2. บุคลากร กพร.ทุกคน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

3. บุคลากร กพร.ทุกคน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและ
สามารถน าไปพัฒนา
กระบวนงานของตนเอง 

 
 
 
 
 

- ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม (ร้อยละ 100) 

- ร้อยละของบุคลากร    
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และสามารถน าไปพัฒนา
กระบวนงานของตนเอง 
(ร้อยละ 100) 

 

- 
 

 เสร็จสิ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ สถานะโครงการ/กิจกรรม 
2. กิจกรรม : เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม

และความโปร่งใส 
- การบริจาคให้กับองคก์รหรอืมูลนิธ ิ
- การท าบุญตักบาตร 
- การปฏิบัติธรรม 
- กิจกรรมจิตอาสาท าดีต่างๆ 

หน่วยงานจัดกิจกรรมและบุคลากร
ทุกคนเข้าร่วมดังนี ้
1. กิจกรรม ผ่อนคลายด้วยบท

เพลง “ตะกอนใจในแก้วน้ า” 
ของเสถียรธรรมสถาน 

2. กิจกรรมส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และสามัคค ี

3. กิจกรรมจิตสาธารณะเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  

   (เก็บขยะ ปลูกต้นไม้) 
4. กิจกรรมท าบุญที่วัด และท าบญุ

ตักบาตรประจ าเดือน 
5. กิจกรรมร่วมกันปลกูต้นไม้ 
6. กิจกรรมร่วมกันท า             

Big cleaning Day 

ระดับความส าเร็จของ 
บุคลากรกลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร มีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วย
ความโปรง่ใส ซ่ือสัตย์ สุจริต 

หน่วยงานด าเนินกิจกรรม
ตามควรแกโ่อกาส ท าให้บาง
กิจกรรมยังคงด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  

 เสร็จสิ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

4. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

การสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง/พัฒนาการ
ด าเนินงาน 

2. มีบริการ E-Service ของ
หน่วยงาน เช่น Line 
Facebook website   เป็นต้น 

 
 

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง/พัฒนาการ
ด าเนินงานต่างๆ ได้แก่ การ
จัดท าค ารับรองฯ การส่ง
สมัครรับรางวัล PMQA 
และรางวัล TPSA  

2. มีบริการ E-Service ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้บริการ
ข้อมูลและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   เสร็จสิ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 



ตัวช้ีวัด 2.1 ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ สถานะโครงการ/กิจกรรม 

5. การบริหารทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยบุคลากร 
 
 

 
 

1. หน่วยงานมีแนวทางการก ากบั
ดูแลการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

2. หน่วยงานมีแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานตาม
คุณภาพของหน่วยงาน 

 
 
 

1.มีแนวทางการก ากบัดูแลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรมโดยการ
วิเคราะห์ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดบั
หน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน 
และระดับกลุ่มงานสู่ระดบับุคคล 
พร้อมจัดท าแบบมอบหมายงาน 
เพื่อใช้ในการติดตาม ก ากับ การ
ปฏิบัติงาน  
2. หน่วยงานมีแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร (ร้อยละ 0) 

-  เสร็จสิ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

 
 
ผู้รายงาน    ช่ือ…..นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง…ต าแหน่ง....นักจัดการงานท่ัวไป…………..…..โทร................0 2590 4232...................E-mail....piyarat.s@anamai.mail.go.th 
 
หมายเหตุ :  หน่วยงานต้องแนบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เช่น ค าสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ รายงานการประชุม/

อบรม/ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ส่งเจ้าภาพตัวชี้วัด 2.1 ตามเกณฑ์การประเมิน 
 


