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แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสของกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

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

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธตามตัวชี้วัดโครงการ ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ สถานะโครงการ/กิจกรรม 

1. มาตรการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 

1.1 มาตรการปองกันการ
ขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชน
สวนรวม 
(ผลประโยชนทบั
ซอน) 

1. มีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 
2. มีการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ

ผลประโยชนทบัซอน 
3. มีแนวทางการใชทรัพยสนิราชการ 

1. จัดทําประกาศนโยบายปองกัน
และตอตานการทุจริต การให
หรือรับสินบนและการปองกัน
ผลประโยชนทบัซอน พรอม
แจงเวียนใหบุคลากรใน
หนวยงานรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

2. จัดทํารายงานวิเคราะหผลการ
จัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

3. จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. จัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทบัซอน โดยให
เจาหนาที่รับรองตนเองตาม
แบบฟอรมการปองกัน
ผลประโยชนทบัซอนของ
บุคลากรในหนวยงาน 

5. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน
เรื่องการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 

รอยละของบุคลากรใน
หนวยงาน ไมมีสวน
เก่ียวของในเร่ือง    
ผลประโยชนทบัซอน 
จากการจัดซื้อจัดจาง  
(รอยละ 100) 

-  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 

 รอบ 5 เดือนแรก 

    (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562) 

 รอบ 5 เดือนหลัง 

    (มีนาคม 2562– กรกฎาคม 2562) 

เอกสารหมายเลข 3 
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1.2 มาตรการจัดการ
เรื่องรองเรียนการ
ทุจริต 

1. กําหนดบุคลากรรับผิดชอบหลัก
เรื่องการจัดการขอรองเรียน 

2. มีชองทางรับขอรองเรียน 
3. มีกระบวนการจัดการ และ 

ตรวจสอบตอเรื่องรองเรียนของ
หนวยงาน 

1. กําหนดบุคลากร กพร. 
รับผิดชอบหลักเรื่องการจัดการ
ขอรองเรียน ตามคําสั่งกรม
อนามัย ท่ี976/2561 เรื่อง
แตงตั้งคณะทํางานการจัดการ
ขอรองเรียนกรมอนามัย สั่ง ณ 
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 
2. มีชองทางการรับขอ
รองเรียนทางเว็บไซต 
3. มีกระบวนการจัดการและ
ตรวจสอบขอรองเรยีนของ
หนวยงาน 
4. กลุมพัฒนาระบบบริหารไมมี
เรื่องรองเรียนการทุจริต 
(ต.ค.61-ก.ค.62) 

รอยละของเร่ืองรองเรียน
การทุจริตของกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร (รอยละ 0) 

- เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 

1.3  มาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ 

1. จัดทําแบบมอบหมายงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 

2. จัดทําคูมือคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกรมอนามัย 

3. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน
เรื่องคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกรมอนามัย (SOP) 

 
 

1. จัดทําแบบมอบหมายงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2.จัดทําคูมือคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
พรอมเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงาน 

3. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน
เรื่องการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (SOP) 

 
 

รอยละของบุคลากรมีการ
จัดทําแบบมอบหมายงาน  
(รอยละ 100) 

- เสร็จสิ้น 

อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 
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1.4  มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

ดูแล ปรับปรุงและพฒันาเว็บไซต 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

1. พัฒนาปรับปรุงขอมูลพืน้ฐาน
หนวยงานเพื่อเผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงาน 

2. เผยแพรขอมูลผานชองทางการ
สรางเครือขายตางๆ ดังนี ้

    2.1 Facebook กพร. 
    2.2 Group Line ตางๆ  

ไดแก เครือขาย กพร. 
TPSA และ PMQA 

รอยละของขอมูลบนเว็บไซต
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ไดรับการปรับปรุง  
(รอยละ 100) 

- ขอมูลนําข้ึนเว็บไซต 
บางเร่ืองลาชาเนื่องจาก
เนื้อหามีจํานวนมาก 
- การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
ยังดําเนนิการอยางตอเนื่อง
ทุกชองทางการสื่อสาร 

 เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 

1.5  มาตรการสงเสริม
ความโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจาง 

1. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ของหนวยงานและประกาศข้ึน
เว็บไซต 

2. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานและนําขอมูลข้ึน
เว็บไซตประจําทุกเดือน 

3. แนวทางการปฏิบัติงานในการ
จัดซ้ือจัดจาง/จัดหาพัสดุ (SOP) 

1. หนวยงานจัดทําประกาศ
มาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

2. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง
และรายงานผลการจัดซ้ือ
จัดจาง นําข้ึนเว็บไซต 
ทุกเดือน 

3. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน :
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

การจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานเปนไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจาง 
(รอยละ 100) 

- กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ยังคงดําเนินการเรื่องการ
จัดซ้ือจัดจางตอไป 
ตามแผนฯ และรายงานผล
การจัดซ้ือจัดจางทุกเดือน 

 เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 

1.3 มาตรการปองกัน
การรับสินบน 

จัดทําประกาศกลุมพัฒนาระบบ
บริหารเรื่อง นโยบายการปองกัน
และตอตานการทุจริต การใหหรือ
รับสินบน และการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 

จัดทําประกาศนโยบายปองกัน
และตอตานการทุจริต การใหหรือ
รับสินบนและการปองกัน
ผลประโยชนทบัซอน พรอมแจง
เวียนใหบุคลากรในหนวยงาน
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

รอยละของบุคลากรที่รับรู
นโยบายการปองกันและ
ตอตานการทุจริต การให
หรือรับสินบน และการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
(รอยละ 100) 

-  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
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2. การแสดงเจตนารมณหรือคําม่ันของผูบริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

การประกาศเจตนารมณ
ตอตานการทุจริต 

จัดทําคํามัน่และประกาศเจตนารมณ
ขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานการ
ทุจริตกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรม
อนามัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
256๒ 

รวมกันประกาศเจตนารมณ
ขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตาน
การทุจริตพรอมเผยแพรภาพ
บนเว็บไซต  
 

รอยละของเร่ืองรองเรียนการ
ทุจริตของกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร (รอยละ 0) 

-  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 

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

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร MOPH 
TO HEALTH และ
คุณธรรมตามแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาต ิ
“พอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา” 
 

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

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
ประสิทธผิลการดาํเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดบัหนวยงานสูระดับ
บุคคล เพื่อมุงสูการเปนองคกร
แหงความรอบรูคูคุณธรรมของ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

2. บุคลากร กพร.ทุกคน ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

3. บุคลากร กพร.ทุกคน ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและ
สามารถนาํไปพัฒนา
กระบวนงานของตนเอง 

 
 
 
 
 

- รอยละของบุคลากรกลุม
พัฒนาระบบบริหาร ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม (รอยละ 100) 

- รอยละของบุคลากร    
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และสามารถนําไปพัฒนา
กระบวนงานของตนเอง 
(รอยละ 100) 

 

- 
 

 เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
การรายงานผลการดําเนินงาน 
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2. กิจกรรม : เพ่ือเสริมสรางคณุธรรม
และความโปรงใส 

- การบริจาคใหกับองคกรหรอืมูลนิธ ิ
- การทําบุญตักบาตร 
- การปฏิบัติธรรม 
- กิจกรรมจิตอาสาทําดีตางๆ 

หนวยงานจัดกิจกรรมและบุคลากร
ทุกคนเขารวมดังนี ้
1. กิจกรรม ผอนคลายดวยบท

เพลง “ตะกอนใจในแกวน้ํา” 
ของเสถียรธรรมสถาน 

2. กิจกรรมสงเสริมสราง
ความสัมพันธและสามัคค ี

3. กิจกรรมจิตสาธารณะเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม  

   (เก็บขยะ ปลูกตนไม) 
4. กิจกรรมทําบุญที่วัด และทําบญุ

ตักบาตรประจําเดือน 
5. กิจกรรมรวมกันปลูกตนไม 
6. กิจกรรมรวมกันทํา             

Big cleaning Day 

ระดับความสําเร็จของ 
บุคลากรกลุมพัฒนา 
ระบบบริหาร มีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต 

หนวยงานดําเนินกิจกรรม
ตามควรแกโอกาส ทําใหบาง
กิจกรรมยังคงดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  

 เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 

4. การสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

การสรางการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก 

1. เปดโอกาสใหผูรับบริการ/ผูมี
สวนไดสวนเสีย มีสวนรวมใน
การปรับปรุง/พัฒนาการ
ดําเนินงาน 

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

 
 

1. เปดโอกาสใหผูรับบริการ/ผู
มีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
ในการปรับปรุง/พัฒนาการ
ดําเนินงานตางๆ ไดแก การ
จัดทําคํารับรองฯ การสง
สมัครรับรางวัล PMQA 
และรางวัล TPSA  

2. มีบริการ E-Service ของ
หนวยงาน เพ่ือใหบริการ
ขอมูลและอํานวยความ
สะดวกแกผูรับบริหาร 

รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอบริการ
ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
(รอยละ 80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 



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

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธตามตัวชี้วัดโครงการ ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ สถานะโครงการ/กิจกรรม 

5. การบริหารทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

การสงเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยบุคลากร 
 
 

 
 

1. หนวยงานมีแนวทางการกํากับ
ดูแลการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

2. หนวยงานมีแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานตาม
คุณภาพของหนวยงาน 

 
 
 

1.มีแนวทางการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไป
ตามระบบคุณธรรมโดยการ
วิเคราะหถายทอดตัวชี้วัดระดบั
หนวยงานลงสูระดับกลุมงาน 
และระดับกลุมงานสูระดบับคุคล 
พรอมจัดทําแบบมอบหมายงาน 
เพื่อใชในการติดตาม กํากับ การ
ปฏิบัติงาน  
2. หนวยงานมีแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

รอยละของเร่ืองรองเรียน
การทุจริตของกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร (รอยละ 0) 

-  เสร็จสิ้น 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ยังไมดําเนินการ 

 
 
ผูรายงาน    ช่ือ…..นางสาวปยรัตน ศรีมวงกลาง…ตําแหนง....นักจัดการงานท่ัวไป…………..…..โทร................0 2590 4232...................E-mail....piyarat.s@anamai.mail.go.th 
 

หมายเหตุ :  หนวยงานตองแนบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ ผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรม เชน คําสั่ง ประกาศ บันทึกขอความ รายงานการประชุม/
อบรม/ภาพถายประชาสัมพันธ ฯลฯ สงเจาภาพตัวชี้วัด 2.1 ตามเกณฑการประเมิน 

 


