
ตัวช้ีวัด 2.1 รอยละการรับรูการดาํเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

 
 

 

 

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสของกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

หนวยงาน....กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย................. 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธตามตัวชี้วัด

โครงการ 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
สถานะโครงการ/

กิจกรรม 
1. มาตรการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทจุริต 
1.1  มาตรการเผยแพร

ขอมูลตอสาธารณะ 
ดูแล ปรับปรุงและพฒันาเว็บไซต
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

๑. พัฒนาปรับปรุงขอมูลพืน้ฐาน
หนวยงานเพื่อเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน 

2. เผยแพรขอมูลผานชองทาง 
การสรางเครือขายตางๆ ดังนี ้
2.1 Facebook กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร กรมอนามัย 
2.2 Group Line ตางๆ 

ไดแก เครือขาย กพร., 
TPSA และ PMQA 

รอยละของขอมูลบน
เว็บไซตกลุมพฒันาระบบ
บริหารไดรับการปรับปรุง 
(รอยละ 100) 

ขอมูลนําข้ึนเว็บไซตบาง
เร่ืองลาชาเนื่องจาก
เนื้อหามีจํานวนมาก 

 เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

1.2  มาตรการสงเสริม
ความโปรงใสใน
การจัดซื้อจัดจาง 

1. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานและประกาศข้ึน
เว็บไซต 

2. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานและนําขอมูลข้ึน
เว็บไซตประจําทุกเดือน 

3. แนวทางการปฏิบัติงานในการ
จัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ (SOP) 

๑. หนวยงานจัดทําประกาศ
มาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

๒. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง  
และรายงานผลการจัดซื้อ   
จัดจาง นําข้ึนเวบ็ไซต       
ทุกเดือน 

๓. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน: 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

การจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานเปนไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจาง 
(รอยละ 100) 

-  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

 รอบ 5 เดือนแรก 

    (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562) 

 รอบ 5 เดือนหลัง 

    (มีนาคม 2562– กรกฎาคม 2562) 

เอกสารหมายเลข 3 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธตามตัวชี้วัด

โครงการ 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
สถานะโครงการ/

กิจกรรม 
1.3 มาตรการปองกัน

การรับสินบน 
จัดทําประกาศกลุมพัฒนาระบบ
บริหารเร่ือง นโยบายการปองกัน
และตอตานการทุจริต การใหหรือ
รับสินบน และการปองกัน
ผลประโยชนทบัซอน 
 

จัดทําประกาศนโยบายปองกัน
และตอตานการทุจริต การใหหรือ
รับสินบนและการปองกัน
ผลประโยชนทบัซอน พรอมแจง
เวียนใหบุคลากรในหนวยงาน
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

รอยละของบุคลากรที่รับรู
นโยบายการปองกันและ
ตอตานการทุจริต การให
หรือรับสินบน และการ
ปองกันผลประโยชน    
ทับซอน (รอยละ 100) 

-  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

1.4 มาตรการปองกัน
การขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชน
สวนรวม 
(ผลประโยชน   
ทับซอน) 

1. มีการวิเคราะหผลการจัดซื้อ  
จัดจาง 

2. มีการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทบัซอน 

3. มีแนวทางการใชทรัพยสิน
ราชการ 

๑. จัดทําประกาศนโยบายปองกัน
และตอตานการทุจริต การให
หรือรับสินบนและการปองกัน
ผลประโยชนทบัซอน พรอม
แจงเวียนใหบุคลากรใน
หนวยงานรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

๒. จัดทํารายงานวิเคราะหผลการ
จัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

๓. จัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทบัซอน โดยให
เจาหนาที่รับรองตนเองตาม
แบบฟอรมการปองกัน
ผลประโยชนทบัซอนของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน 

๔. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน
เร่ืองการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 

 

รอยละของบุคลากร     
ในหนวยงาน ไมมสีวน
เก่ียวของในเร่ือง    
ผลประโยชนทบัซอน 
จากการจัดซื้อจัดจาง  
(รอยละ 100) 

-  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธตามตัวชี้วัด

โครงการ 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
สถานะโครงการ/

กิจกรรม 
1.5 มาตรการจัดการ

เร่ืองรองเรียนการ
ทุจริต 

1. กําหนดบุคลากรรับผดิชอบหลัก 
เร่ืองการจัดการขอรองเรียน 

2. มีชองทางรับขอรองเรียน 
3. มีกระบวนการจัดการ และ 

ตรวจสอบตอเร่ืองรองเรียนของ
หนวยงาน 

๑. กําหนดบุคลากร กพร.
รับผิดชอบหลักเร่ืองการ
จัดการขอรองเรียน ตามคําสั่ง
กรมอนามัย ที่ ๙๗๖/๒๕๖๑ 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางาน  
การจัดการขอรองเรียน    
กรมอนามัย สั่ง ณ วนัที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

2. มีชองทางการรับขอรองเรียน
ทางเว็บไซต   

3. มีกระบวนการจัดการและ
ตรวจสอบขอรองเรียนของ
หนวยงาน 

๔. กลุมพัฒนาระบบบริหารไมมี
เร่ืองรองเรียนการทุจริต  
(ต.ค.2561–ม.ค.2562)  

รอยละของเร่ืองรองเรียน
การทุจริตของกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร (รอยละ 0) 

-  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

1.6  มาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ 

1. จัดทําแบบมอบหมายงานตาม      
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 

2. จัดทําคูมือคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน 

3. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน
เร่ือง  คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (SOP) 

1. จัดทําแบบมอบหมายงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. จัดทําคูมือคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 พรอมเผยแพรทาง
เว็บไซตของหนวยงาน 

3. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน
เร่ืองการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (SOP) 

 
 

รอยละของบุคลากรมีการ
จัดทําแบบมอบหมายงาน  
(รอยละ 100) 

- เสร็จสิ้น 

อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธตามตัวชี้วัด

โครงการ 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
สถานะโครงการ/

กิจกรรม 

2. การแสดงเจตนารมณหรือคําม่ันของผูบริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

การประกาศเจตนารมณ
ตอตานการทุจริต 

จัดทําคํามัน่และประกาศ
เจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ตอตานการทุจริต กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร กรมอนามัย ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

รวมกันประกาศเจตนารมณ
ขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตาน
การทุจริต พรอมเผยแพรภาพ  
บนเว็บไซต  

รอยละของเร่ืองรองเรียน
การทุจริตของกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร (รอยละ 0) 

-  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

3. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH TO HEALTH และคุณธรรมตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร MOPH TO 
HEALTH และคุณธรรม
ตามแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาต ิ
“พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา” 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
ประสิทธผิลการดาํเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดบัหนวยงานสูระดับ
บุคคล เพื่อมุงสูการเปนองคกร
แหงความรอบรูคูคุณธรรมของ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2562 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
ประสิทธผิลการดาํเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดบัหนวยงานสูระดับ
บุคคล เพื่อมุงสูการเปนองคกร
แหงความรอบรูคูคุณธรรมของ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร  

๒. บุคลากร กพร. ทุกคน ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

๓. บุคลากร กพร.ทุกคน ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและ
สามารถนาํไปพัฒนา
กระบวนงานของตนเอง 

- รอยละของบุคลากรกลุม
พัฒนาระบบบริหาร 
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม 
(รอยละ 100) 

- รอยละของบุคลากร    
กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและ
สามารถนาํไปพัฒนา
กระบวนงานของตนเอง 
(รอยละ 100) 

- 
 

 เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

2. กิจกรรม : เพื่อเสริมสราง
คุณธรรมและความโปรงใส 

- การบริจาคใหกับองคกรหรือมูลนิธ ิ
- การทําบุญตักบาตร 
- การปฏิบัติธรรม 
- กิจกรรมจิตอาสาตางๆ 
 

หนวยงานจัดกิจกรรมและ
บุคลากรทุกคนเขารวมดังนี ้
๑. กิจกรรม ผอนคลายดวยบท

เพลง “ตะกอนใจในแกวน้ํา” 
ของเสถียรธรรมสถาน 

๒. กิจรรมสงเสริมความสัมพันธ
และสามัคคี 

ระดับความสําเร็จของ 
บุคลากรกลุมพัฒนา 
ระบบบริหาร มีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส ซื่อสัตย 
สุจริต 

- หนวยงานดําเนนิ
กิจกรรมตามควรแก
โอกาส ทําใหบาง
กิจกรรมดําเนินการ
อยางตอเนื่อง และ  
บางกิจกรรมยังไมได
ดําเนินการ 

 เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธตามตัวชี้วัด

โครงการ 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
สถานะโครงการ/

กิจกรรม 
3. กิจกรรมจิตสาธารณะ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
(เก็บขยะ) 

4. กิจกรรมทําบุญที่วัด และ
ทําบุญตักบาตรประจําเดือน 

4. การสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

การสรางการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก 

1. เปดโอกาสใหผูรับบริการ/       
ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม 
ในการปรับปรุง/พัฒนาการ
ดําเนินงาน 

2. มีบริการ E-Service ของ
หนวยงาน เชน Line 
Facebook website เปนตน 

 
 
 
 

1. เปดโอกาสใหผูรับบริการ/     
ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
ในการปรับปรุง/พัฒนาการ
ดําเนินงานตางๆ ไดแก    
การจัดทําคํารับรองฯ การสง
สมัครรับรางวัล PMQA และ
รางวัล TPSA  

2. มีบริการ E-Service ของ
หนวยงาน เพื่อใหบริการ
ขอมูลและอํานวยความ
สะดวกแกผูรับบริการ       

 -  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

5. การบริหารทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

การสงเสริมจริยธรรม
และรักษาวินยับุคลากร 

1. หนวยงานมีแนวทางการกํากับ
ดูแลการปฏิบัตงิานของ
บุคลากร 

2. หนวยงานมีแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานตาม
คุณภาพของหนวยงาน 

1. มีแนวทางการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให
เปนไปตามระบบคุณธรรม 
โดยการวิเคราะหถายทอด
ตัวชี้วัดระดบัหนวยงานลงสู
ระดับกลุมงาน และระดับ
กลุมงานสูระดับบุคคล พรอม
จัดทําแบบมอบหมายงาน 
เพื่อใชในการติดตาม กํากับ 
การปฏิบัติงาน 

รอยละของเร่ืองรองเรียน
การทุจริตของกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร (รอยละ 0) 

-  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนนิการ 



ตัวช้ีวัด 2.1 รอยละการรับรูการดาํเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธตามตัวชี้วัด

โครงการ 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
สถานะโครงการ/

กิจกรรม 
๒. หนวยงานมีแนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 

ผูรายงาน    ชื่อ…..นางสาวปยรัตน ศรีมวงกลาง…ตําแหนง....นักจัดการงานทั่วไป…………..…..โทร................0 2590 4232...................E-mail....piyarat.s@anamai.mail.go.th 
 
หมายเหตุ :  หนวยงานตองแนบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ ผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรม เชน คําส่ัง ประกาศ บันทกึขอความ รายงานการประชุม/อบรม/ภาพถายประชาสัมพันธ ฯลฯ สงเจาภาพตัวชี้วัด 2.1 

ตามเกณฑการประเมิน 


