
 

 

 

รายงานการประชุม 

“สรุปบทเรียนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 

และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

วันท่ี 10 กันยายน 2562 

 ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น  1 กรมอนามัย 

จัดท าโดย : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
              กองการเจ้าหน้าท่ี 



ก 

 

 ประชุม สรุปบทเรียนการด าเนินงาน ITA 2562 ณ 10 กันยายน 2562  

ค ำน ำ 
  
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ จัดท ารายงาน สรุปบทเรียนการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกร มอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๒ จากการประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
น าผลสรุปที่ได้จากการประชุม ไปประยุกต์ใช้  พัฒนา ต่อยอด การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส     
และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนขับเคลื่อนด้านคุณธรรมความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓    
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในภาพกรมอนามัยได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
       กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

กันยายน 2562 
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 ประชุม สรุปบทเรียนการด าเนินงาน ITA 2562 ณ 10 กันยายน 2562  

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ค ากล่าวเปิดการประชุม  
โดย รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์) 

1 

นโยบายการขับเคลื่อนการด าเนินงานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส กรมอนามัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดย รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์) 

2 

สรุปผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 2.1 ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

3 – 7 

บทเรียนการขับเคลื่อนการด าเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต  
1. ส านักส่งเสริมสุขภาพ  

โดย นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ                    
8 

2. กองคลัง 
โดย นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 

9 

3. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
โดย นายแพทย์แมนสรวง วงศ์อภัย ผู้อ านวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ             

10 – 11 

4. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
โดย นางมริษฎา แสงพรม  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

12 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้บริหาร  13 
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต      
กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กลุ่มที่ 1 สายส่งเสริมสุขภาพ (กกส, สท, สภ, สส, สพด, สอส) หน่วยงานภูมิภาค (ศอ 1, ศอ 2, ศอ 3)
กลุ่มที่ 2 สายสิ่งแวดล้อม (ศกม, กป, สอน, สว, ศปก) หน่วยงานภูมิภาค (ศอ 7, ศอ.8) 
กลุ่มที่ 3 สายสนับสนุน (สกท, กตส, กพร, กจ, กค, กผ, ศส, ศรป) 
            หน่วยงานภูมิภาค (ศทป, ศอ 9, ศอ 10, ศอ 11 และศอ.12) 

14 

ภาคผนวก  
ก าหนดการ  
โครงการ  
รายชื่อผู้เข้าประชุมสรุปบทเรียนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และ
การป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 

 

เอกสารน าเสนอ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
เอกสารน าเสนอ กองคลัง  
เอกสารน าเสนอ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
เอกสารน าเสนอ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
 



๑ 
 

 ประชุม สรุปบทเรียนการด าเนินงาน ITA 2562 ณ 10 กันยายน 2562 

ค ากล่าวเปิดการประชุม 
พิธีเปิดการประชุมสรุปบทเรียนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 

และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
โดย รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์) 

วันที่ ๑๐ กันยายน 256๒ 
ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ ชั้น ๑ อาคาร ๑ กรมอนามัย 

 
ท่านผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน    

  กรมอนามัยได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนงานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส         
การป้องกันทุจริตเชิงรุกมาโดยตลอด และก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกรม ถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคล 
ในการสร้างการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  วิเคราะห์ 
ทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยง  จัดท าแผนขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใสประจ าปี  และให้หน่วยงาน สื่อสาร 
มาตรการ/กลไกท่ีส าคัญ สร้างการมีส่วนร่วมการด าเนินงานสู่บุคลากรทั่วทั้งหน่วยงานและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ทั้งภายในและภายนอก 

  การประชุมสรุปบทเรียนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ในวันนี้ จึงนับเป็นโอกาสที่ดี       
ที่ผู้รับผิดชอบงานคุณธรรม  ความโปร่งใส และผู้ที่เก่ียวข้อง  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสมาร่วม
ประชุมฝึกปฏิบัติ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันทุจริต 
ค้นพบจุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงาน เกิดการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านคุณธรรม  ความโปร่งใส  ภาพกรมอนามัยที่เข้มแข็ง บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง  และมีธรรมาภิบาล และเพ่ือให้หน่วยงานน าผลที่ได้จากการสรุปบทเรียน  ไปปรับปรุง  พัฒนา    
การด าเนินงาน เป็นแนวทางในการจัดท าแผนขับเคลื่อนด้านคุณธรรมความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

    บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและขอให้การจัดประชุมฯ ด าเนินการส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของคณะผู้จัดการประชุมฯ ทุกประการ  

 
~~~~~~~~~~~~~~ 

 















 

 
 

ภาคผนวก 



ก าหนดการ 

ประชุม “สรุปบทเรียนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562” 

วันที่ 10 กันยายน 2562  

ณ ห้องประชุมก าธร  สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย 

 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดการประชุม 
     นโยบายการขับเคลื่อนการด าเนินงานคุณธรรม จริยธรรม       

    ความโปร่งใสกรมอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2563 
      โดย  นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ 
                 รองอธิบดีกรมอนามัย และ 
                  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 
เวลา 09.30 – 10.30 น.  บทเรียนการขับเคลื่อนงาน ITA ของหน่วยงาน 

 ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 กองคลัง 
 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มฝึกปฏิบัติ “การพัฒนาหน่วยงาน สู่เป้าหมาย 

    องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรมที่ยั่งยืน” 
     กลุ่มท่ี 1  สายส่งเสริมสุขภาพ + หน่วยงานภูมิภาค 
     กลุ่มท่ี 2  สายอนามัยสิ่งแวดล้อม + หน่วยงานภูมิภาค 
     กลุ่มท่ี 3  สายสนับสนุน + หน่วยงานภูมิภาค 
 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม 
 
เวลา 14.30 – 15.00 น.  อภิปราย สรุปการประชุม 
 

******************************** 
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. 



สรุปบทเรียนการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส

และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562
วันที่ 10 กันยายน 2562 



1.ได้สร้างความสมัพนัธ์กบั อย. 

เป็นเสมือนการเปิดทางให้ล าป า
ติดตอ่งานกบัทาง อย.  

2. ตอกย า้และตอ่ยอดความเป็น
หนึ่งในด้านผลิตภณัฑ์ของล าป า 
ให้เหนือคูแ่ข่ง
3. ลกูค้าของล าป าได้พบผู้บริหาร 
อย. ได้โฆษณาถงึคณุภาพสินค้า

WHAT

เพราะ อย. เป็นหน่วยงานที่
ควบคมุมาตรฐานสินค้าประเภท 

ยา อาหาร ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ยา และการโฆษณา ในประเทศ
ไทยทัง้หมด
เพราะมีผู้ประสานงานที่ติดตอ่เข้า
ถงึกบับุคคลากรภายในองค์การ

Quantitative

วดัจากยอดผู้สมคัร 
วดัจากยอดผู้ เข้าขมการแข่งขนั 

ยอดไลด์ คอมเมนท์ แชร์ และการ
ตอบรับในชอ่งทางการสื่อสารอื่นๆ 

ของล าป า

Qualitative

การติดตอ่ประสานงานระหว่าง2
องค์กรในอนาคต
ลกูค้าและยอดขายที่ได้จากการโป
รโมทผา่นกิจกรรม

WHO

1.ล าป า 2. อย.

3. ตวัแทนผู้แข่งขนักบัทางล าป า
4. ผู้ชมจากการถ่ายทอดสด
5. คูแ่ข่งของล าป า 

RESULT
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ลกูค้าและยอดขายที่ได้จากการโป
รโมทผา่นกิจกรรม

WHO

1.ล าป า 2. อย.

3. ตวัแทนผู้แข่งขนักบัทางล าป า
4. ผู้ชมจากการถ่ายทอดสด
5. คูแ่ข่งของล าป า 

RESULT



1.ได้สร้างความสมัพนัธ์กบั อย. 

เป็นเสมือนการเปิดทางให้ล าป า
ติดตอ่งานกบัทาง อย.  

2. ตอกย า้และตอ่ยอดความเป็น
หนึ่งในด้านผลิตภณัฑ์ของล าป า 
ให้เหนือคูแ่ข่ง
3. ลกูค้าของล าป าได้พบผู้บริหาร 
อย. ได้โฆษณาถงึคณุภาพสินค้า

WHAT

เพราะ อย. เป็นหน่วยงานที่
ควบคมุมาตรฐานสินค้าประเภท 

ยา อาหาร ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ยา และการโฆษณา ในประเทศ
ไทยทัง้หมด
เพราะมีผู้ประสานงานที่ติดตอ่เข้า
ถงึกบับุคคลากรภายในองค์การ

Quantitative

วดัจากยอดผู้สมคัร 
วดัจากยอดผู้ เข้าขมการแข่งขนั 

ยอดไลด์ คอมเมนท์ แชร์ และการ
ตอบรับในชอ่งทางการสื่อสารอื่นๆ 

ของล าป า

Qualitative

การติดตอ่ประสานงานระหว่าง2
องค์กรในอนาคต
ลกูค้าและยอดขายที่ได้จากการโป
รโมทผา่นกิจกรรม

WHO

1.ล าป า 2. อย.

3. ตวัแทนผู้แข่งขนักบัทางล าป า
4. ผู้ชมจากการถ่ายทอดสด
5. คูแ่ข่งของล าป า 

RESULT



1.ได้สร้างความสมัพนัธ์กบั อย. 

เป็นเสมือนการเปิดทางให้ล าป า
ติดตอ่งานกบัทาง อย.  

2. ตอกย า้และตอ่ยอดความเป็น
หนึ่งในด้านผลิตภณัฑ์ของล าป า 
ให้เหนือคูแ่ข่ง
3. ลกูค้าของล าป าได้พบผู้บริหาร 
อย. ได้โฆษณาถงึคณุภาพสินค้า

WHAT

เพราะ อย. เป็นหน่วยงานที่
ควบคมุมาตรฐานสินค้าประเภท 

ยา อาหาร ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ยา และการโฆษณา ในประเทศ
ไทยทัง้หมด
เพราะมีผู้ประสานงานที่ติดตอ่เข้า
ถงึกบับุคคลากรภายในองค์การ

Quantitative

วดัจากยอดผู้สมคัร 
วดัจากยอดผู้ เข้าขมการแข่งขนั 

ยอดไลด์ คอมเมนท์ แชร์ และการ
ตอบรับในชอ่งทางการสื่อสารอื่นๆ 

ของล าป า

Qualitative

การติดตอ่ประสานงานระหว่าง2
องค์กรในอนาคต
ลกูค้าและยอดขายที่ได้จากการโป
รโมทผา่นกิจกรรม

WHO

1.ล าป า 2. อย.

3. ตวัแทนผู้แข่งขนักบัทางล าป า
4. ผู้ชมจากการถ่ายทอดสด
5. คูแ่ข่งของล าป า 

RESULT



1.ได้สร้างความสมัพนัธ์กบั อย. 

เป็นเสมือนการเปิดทางให้ล าป า
ติดตอ่งานกบัทาง อย.  

2. ตอกย า้และตอ่ยอดความเป็น
หนึ่งในด้านผลิตภณัฑ์ของล าป า 
ให้เหนือคูแ่ข่ง
3. ลกูค้าของล าป าได้พบผู้บริหาร 
อย. ได้โฆษณาถงึคณุภาพสินค้า

WHAT

เพราะ อย. เป็นหน่วยงานที่
ควบคมุมาตรฐานสินค้าประเภท 

ยา อาหาร ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ยา และการโฆษณา ในประเทศ
ไทยทัง้หมด
เพราะมีผู้ประสานงานที่ติดตอ่เข้า
ถงึกบับุคคลากรภายในองค์การ

Quantitative

วดัจากยอดผู้สมคัร 
วดัจากยอดผู้ เข้าขมการแข่งขนั 

ยอดไลด์ คอมเมนท์ แชร์ และการ
ตอบรับในชอ่งทางการสื่อสารอื่นๆ 

ของล าป า

Qualitative

การติดตอ่ประสานงานระหว่าง2
องค์กรในอนาคต
ลกูค้าและยอดขายที่ได้จากการโป
รโมทผา่นกิจกรรม

WHO

1.ล าป า 2. อย.

3. ตวัแทนผู้แข่งขนักบัทางล าป า
4. ผู้ชมจากการถ่ายทอดสด
5. คูแ่ข่งของล าป า 

RESULT



WHAT

เพราะ อย. เป็นหน่วยงานที่
ควบคมุมาตรฐานสินค้าประเภท 

ยา อาหาร ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ยา และการโฆษณา ในประเทศ
ไทยทัง้หมด
เพราะมีผู้ประสานงานที่ติดตอ่เข้า
ถงึกบับุคคลากรภายในองค์การ

Quantitative

วดัจากยอดผู้สมคัร 
วดัจากยอดผู้ เข้าขมการแข่งขนั 

ยอดไลด์ คอมเมนท์ แชร์ และการ
ตอบรับในชอ่งทางการสื่อสารอื่นๆ 

ของล าป า

Qualitative

การติดตอ่ประสานงานระหว่าง2
องค์กรในอนาคต
ลกูค้าและยอดขายที่ได้จากการโป
รโมทผา่นกิจกรรม

WHO

1.ล าป า 2. อย.

3. ตวัแทนผู้แข่งขนักบัทางล าป า
4. ผู้ชมจากการถ่ายทอดสด
5. คูแ่ข่งของล าป า 

RESULT

11 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ



ข้อมูลทั่วไปของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ

การวเิคราะหอ์งค์กร
 Gap Analysis

แผนการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาต่อยอด



1.ได้สร้างความสมัพนัธ์กบั อย. 

เป็นเสมือนการเปิดทางให้ล าป า
ติดตอ่งานกบัทาง อย.  

2. ตอกย า้และตอ่ยอดความเป็น
หนึ่งในด้านผลิตภณัฑ์ของล าป า 
ให้เหนือคูแ่ข่ง
3. ลกูค้าของล าป าได้พบผู้บริหาร 
อย. ได้โฆษณาถงึคณุภาพสินค้า

WHAT

เพราะ อย. เป็นหน่วยงานที่
ควบคมุมาตรฐานสินค้าประเภท 

ยา อาหาร ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ยา และการโฆษณา ในประเทศ
ไทยทัง้หมด
เพราะมีผู้ประสานงานที่ติดตอ่เข้า
ถงึกบับุคคลากรภายในองค์การ

Quantitative

วดัจากยอดผู้สมคัร 
วดัจากยอดผู้ เข้าขมการแข่งขนั 

ยอดไลด์ คอมเมนท์ แชร์ และการ
ตอบรับในชอ่งทางการสื่อสารอื่นๆ 

ของล าป า

Qualitative

การติดตอ่ประสานงานระหว่าง2
องค์กรในอนาคต
ลกูค้าและยอดขายที่ได้จากการโป
รโมทผา่นกิจกรรม

WHO

1.ล าป า 
2. อย.

3. ตวัแทนผู้แข่งขนักบัทางล าป า
4. ผู้ชมจากการถ่ายทอดสด
5. คูแ่ข่งของล าป า 

RESULT

การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
และการป้องกันการทุจริต ของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

ข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์
 Gap Analysis

แผนการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม

นายแพทย์เอกชัย
เพียรศรีวัชรา
ผู้อ านวยการฯ
มีบุคลากร
จ านวน 160 คน 
ประกอบด้วย
1.ข้าราชการ 53 คน
2.พนง 21 คน
3.ลจป 55 คน
4.จ้างเหมา 31 คน

พบปัญหา/ปัจจัย
1. ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
2. ข้อมูลต่างๆ
3. แผน/ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 
4. ทัศนคติขอบุคลากร 
5. การมอบหมายงาน 

ก าหนดแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ประจ าปี 2562

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ส านักส่งเสริม
สุขภาพ                      
ประจ าปีงบประมาณ 
2562

 
1.ประกาศเจตจ านงฯ
2.งานด้านวิชาการ
3.งานด้านสนับสนุน
วิชาการ
4.พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์
5.ยกย่องเชิดชูคนดี 



กิจกรรมที่ 1

ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
และการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร



*จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ิมพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์กับบุคลากรส านกัส่งเสริมสุขภาพ
*จัดอบรมนกัวิชาการเพื่อเป็นนกัวิจัย
*โครงการ ๙ ย่างเพ่ือสร้างลูก
*ผลักดนั พ.ร.บ. นมผง
*จัดท าคู่มือ Strong Smart Smile by NEST
*สร้างนวัตกรรมโดยการจัดท าคู่มือ 7 สัปดาห์ สรา้งสุขภาพดมีีชีวิตชีวา

 กิจกรรมที่ 2
 งานด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้สร้างความรอบรู้ต่อลูกค้าภายนอก



             กิจกรรมที่ 3
             สร้างการมีส่วนร่วม

• “เพือ่นช่วยเพือ่น”
• “ขยบักายห่างไกลโรค”
•  ถุงบุญ

• “สานต่อถุงบุญ
• Healthy Way
• “บันไดงู”

• ปลูกต้นไม้แห่งคุณธรรม



กิจกรรมที่ 4
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

One 
Page

Clip Info E-book FB Web



กิจกรรมที่ 5 ยกย่องเชิดชูคนท าดี 



สรา้งความภูมิใจ มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของ สู่ความยั่งยืนยั่งยืน 



ขอบคุณครับ



 ตวัช้ีวดัท่ี 2.1

 

การบัร ูก้ารด าเนินงานคณุธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน

ในสงักดักรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

 



ประเด็นการน าเสนอ “บทเรียนการขับเคลื่อนงาน ITA”

1. หน่วยงานวิเคราะหก์ารด าเนินงาน ITA ตามหลัก 

2. ปัจจัยที่สง่ผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ

3. ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการพฒันา – แก้ไข

4. ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะการพัฒนา



    การวิเคราะห์การด าเนินงาน ITA ตามหลัก 

Data
Information

GAP analysis

Management 
บริหารจดัการ

มีการบูรณาการ

Prevention
ป้องกัน/รณรงค์

โครงการ/กิจกรรม
ภายใต้แผน

Intervention
คน-กระบวนการ/
วิธีท างาน-ระบบ

Assessment      
ทบทวน วิเคราะห์       

สถานการณ์

Group 1

Risk
- รับรู้น้อย
- ไม่รับรู้

รับรู้

Group 2

1

Advocacy
ชี้น า พาท า 
สนับสนุน

มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใส ประชาสัมพันธ์

Intervention
คน-กระบวนการ/
วิธีท างาน-ระบบ

สนับสนุน



ขั้นตอนการด าเนินการที่ท าให้ตัวชี้วัดส าเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่
1. แต่งต้ังคณะท างานและก าหนดผู้รับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการ 3 ทีมน า 

2. ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลและโจทยใ์นการประเมินโดยละเอียด (Template) ปัจจัยภายในภายนอก สิ่งเร้า ฯลฯ

3. ก าหนดแผนการท างานโดยการวิเคราะห์จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติการ ก าหนดเครื่องมือเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผน
   และน าเสนอผู้บริหาร 

5. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรม

6. ติดตามความก้าวหน้า และก ากับผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

7. สื่อสารผลการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร 

2



3
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการพัฒนา – แก้ไข

ปัญหา แก้ไข
1.  การสื่อสาร 
     เพราะการสือ่สารเป็นกระบวนการหรอืเครื่องมือ
ที่จะไปสูก่ารรบัรู้ เรียนรู้ เพือ่ให้เกิดความเข้าใจท่ี
ถูกตอ้งตรงกันของบุคลากรในหน่วยงาน ท่ีเป็น
ผู้ร่วมงานท้ังองค์กร ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดบั
ปฏิบตัิการ
2.  การรับรู้แนวทาง/แนวปฏิบตัทิี่เรื่องเฉพาะเรื่อง
มีน้อย
          

การสื่อสารลงกลุ่มย่อย ที่เกี่ยวข้องกับ 
     1. การรับรู้ส่วนงานอืน่นอกเหนอืจากบทบาท
หน้าทีต่นเอง 

     2. เพิ่มการรบัรู้แนวทางและกจิกรรมตามระเบียบ
ที่เป็นเฉพาะเรือ่ง เช่น การยืมทรพัย์สินของราชการ 
ให้รบัรูใ้นเรื่องของ การยมื การใช้ และการก ากบัดแูล
ทรัพย์สินให้ทราบและถอืปฏบิัติโดยถูกต้อง หากมกีาร
ยืมใช้ทรพัย์สินเกดิขึ้นในหน่วยงาน 



ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการพัฒนา4

การปรับปรุงและพัฒนามาตรการ/กลไก โดยก าหนดแผนการท างาน
ของตัวชี้วัด 2.1 เพื่อก ากับแผน/ผลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

1. ประชุมวิเคราะห์ GAP & แผนด าเนินงาน
2. เสนอแผนขอความเห็นชอบ/อนุมัติแผน
3. เผยแพร่มาตรการฯ ที่ก าหนด
4. ก าหนดการส่ือสาร GAP ลงกลุ่มงาน
5. ด าเนินกิจกรรมตามแผน
6. สรุปผลการด าเนินงาน
7. จัดประชุมเสนอผลงานตามตัวชีว้ัด
8. สรุปผลและจัดส่งรายงาน



ศูนย์ทนัตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
INTERCOUNTRY CENTRE FOR ORAL HEALTH



บทเรียนการขับเคลือ่นงาน ITA



ผลการประเมินปี 2562

4.755

รอบที่ 1   รอบที่ 2



ประเดน็การน าเสนอ
01 หน่วยงานวเิคราะห์การด าเนินงาน ITA ตามหลกั AAIM

02 . ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ

03 ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการพฒันา - แก้ไข

04 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการพฒันา

ICOH



You can simply impress your audience and add a unique 

zing and appeal to your Presentations. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I 

hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. 

A : A s s e s s m e n t
ประเมินสถานการณ์
ด้วยการสืบค้นข้อมูล

คณะท างานประชุมประเมินสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา ร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

เจ้าภาพตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานเข้ารับฟังการช้ีแจง แนวทางการท างาน 
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานจากเจ้าภาพตวัช้ีวดั

เจ้าภาพตัวช้ีวัดหน่วยงานช้ีแจงแนวทางการประเมินต่อคณะท างานเพื่อ
ร่วมกนัศึกษาวางแนวทางการประเมิน/หลกัฐานการด าเนินงานในรอบปี
ปัจจุบัน

จัดท าแผนการด าเนินงานพร้อมก าหนดมาตรการให้สอดคล้องเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์



You can simply impress your audience and add a unique 

zing and appeal to your Presentations. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I 

hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. 

A : A d v o c a c y

การเผยแพร่ส่ือสารรวบรวมข้อมูล
ก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์

เจ้าภาพตัวช้ีวัดหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงาน พร้อมแจ้ง
คะแนนให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงาน

เปิดเผย ส่ือสารข้อมูลที่บุคลากรควรรับรู้ ในช่องทางต่างๆ เช่น เวบไซต์
หน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน

จัดกิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์ ต่อ ต้ านการ ทุจ ริต  จัดบอ ร์ด
ประชาสัมพนัธ์ต่อต้านการทุจริต เพือ่ให้ทุกคนเข้าใจ เข้าถึงและสามารถ
เป็นแบบอย่างทีด่ี สร้างจิตส านึกที่ดี



You can simply impress your audience and add a unique 

zing and appeal to your Presentations. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I 

hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. 

A : A d v o c a c y

การเผยแพร่ส่ือสารรวบรวมข้อมูล
ก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์

จัดเวทีให้ ผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้า ร่วมกิจกรรมร่วมวางแผนการ
ด าเนินงานในโครงการต่างๆ  รวมถึงการคืนข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและภาคเีครือข่าย

จัดกิจกรรมจิตอาสาในหน่วยงาน เช่นกิจกรรมให้บริการ งานวันทันต
สาธารณสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
อืน่ๆ

จัดให้มีกิจการรมจัดการความรู้ในหน่วยงาน เช่น ระเบียบการเงิน การ
คลัง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ความรู้เร่ือง
พระราชบัญญตัิคอมพวิเตอร์



You can simply impress your audience and add a unique 

zing and appeal to your Presentations. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I 

hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. 

I : I n t e r v e n t i o n

การสร้างกระบวนการท างาน 
หรือกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัการท างาน

บุคลากรร่วมกันคิดและวางแผน สร้างกระบวนการที่เห็นเป็นที่
ประจักษ์  เร่ิมจากตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน 
ครองงาน สร้างทศันคติทีด่ ีขยายผลไปสู่ครอบครัวและสังคม 

จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ไม่ทุจริตของผู้บริหารและบุคลากร 
เปิดเผยช่องทางการรับรู้ด้านคุณธรรมในช่องทางส่ือต่างๆ เช่นบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีทิศ
ทางการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และ
รับรู้ 

มีการประชุมคณะท างานเพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานทุก
ระยะ



You can simply impress your audience and add a unique 

zing and appeal to your Presentations. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I 

hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. 

M: Management 

& Governance 

บริหารจัดการระบบการท างานผ่านกลไกต่างๆ จัดตั้งคณะท างาน มีค าส่ัง
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การ
สนับสนุนทั้งด้านคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้งานส าเร็จ เป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร เน้นการส่ือสารทุกระดับ สู่
ภายในและภายนอกองค์กร

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”ทุกคนต้องรับรู้และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในบทบาทภารกิจของหน่วยงานและกรมอนามัย 
และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน

บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลกัธรรมาภิบาล



ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ

1st 2st

3st 4st

มีการมอบหมายหน้าที่ชัดเจน ตาม
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

มีการตรวจทาน การท างานทุกระยะ
มีหลกัฐานทีชั่ดเจน สอดคล้อง

การสร้างทมีงาน ก าหนดบทบาทหน้าที่
ในการด าเนินงานในแต่ละกจิกรรม 

บุคลากรในหน่วยงานมีความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัท างานเป็นทมี

5st
มีความรับผดิชอบ มุ่งมัน่ตั้งใจเรียนรู้ไปด้วยกนั มุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ มุ่งสู่องค์กรทีโ่ปร่งใส มีคุณภาพ คู่คุณธรรม



ปัญหาอุปสรรค  

การรวบรวมหลกัฐานตามแนวทางการประเมิน
ตวัช้ีวดัตอ้งครอบคลุมทุกดา้น ตอ้งเกบ็รายละเอียด
ใหค้รบตามแผนปฏิบติัและครบถว้นมาตรการท่ี
จดัท า หากแสดงหลกัฐานไม่ชดัเจน จะท าให้
หลกัฐานไม่สมบูรณ์ตามเกณฑก์ารประเมิน



เจา้ภาพตวัช้ีวดัระดบัหน่วยงานตอ้งท า
ความเขา้ใจอยา่งละเอียด ในเกณฑก์าร
ประเมิน และต้องท าการประสาน
เจา้ภาพตวัช้ีวดัหากไม่แน่ใจหลกัฐาน
การด าเนินงาน

แนวทางการพฒันา



ข้อคดิเหน็ /ข้อเสนอแนะการพัฒนา

การท างานจะประสบความส าเร็จ ตอ้งเร่ิมจากตนเอง ทีมงาน หาก
ทุกคนใหค้วามส าคญักบับทบาทหนา้ท่ีตนเอง บทบาทกรมอนามยั 
และมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ งานทุกอยา่งจะประสบความส าเร็จ

2

เจา้ภาพตวัช้ีวดัของหน่วยงานตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจกบัแนว
ทางการประเมินการใหค้ะแนน/หลกัฐาน ซ่ึงมีความส าคญัอยา่ง
มาก ตอ้งมีการจดัการกระบวนการท างานท่ีดีละเอียดรอบคอบ 
ตอ้งแสดงหลกัฐานท่ีชดัเจน

3

1

2



Thank You

INTERCOUNTRY CENTRE FOR ORAL HEALTH





การขับเคลือ่นงานการรบัรู้การประเมินคุณธรรม&ความโปร่งใสของบคุลากร  
ของศูนย์อนามัยที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

Assessment Advocacy Intervention 
Management Governance  

(Regulate & Technical Support 

ขบัเคลือ่นงานผา่นเวทกีาร
ประชมุ กบศ. และแจง้แตล่ะ
กลุม่งานในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ตดิตามประเมนิผลทกุเดอืน 

ปรับแผนการท างานเพิม่เตมิ
เพือ่ปิด GAP 

วางแผนการรายงานในแตล่ะ
รอบ/ การจัดท า LINE HPC 
square สือ่สารเฉพาะเรือ่งที่
เป็นขอ้มลูในการเขา้ตอบ
ค าถามออนไลนข์อง
หน่วยงาน 

ตรวจสอบความครบถว้น
สมบรูณ์ของเอกสารกอ่นสง่
รายงานตวัชีว้ัด 2.1 

รับเยีย่มการเสรมิพลงัจากคณะกรรมการ

ขบัเคลือ่นองคก์รคณุธรรมและจรยิธรรม 

กรมอนามยั 

DATA BASE 

Knowledge Base 

Customer Base 

A2IM 



ปจัจยัทีส่ง่ผลใหก้ารด าเนนิงานประสบผลส าเร็จ 

 ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญั/ก าหนดทศิทางนโยบายชดัเจน/ทมีงานมคีวามเขม้แข็ง 
 การวางระบบบรหิารจดัการโดยใชร้ปูแบบคกก. IIT&EE เป็นตวัชว่ยในการ 
    ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานใหบ้รรลเุป้าหมาย 
 วเิคราะห/์ทบทวนสถานการณ,์ Gap Analysis  และ Key factors   
     จากผลการประเมนิ  IIT และ EBIT ยอ้นหลงัมาใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผน 
 พฒันาชอ่งทางการสือ่สาร/มาตรการ/กลไกในการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานใหเ้ขา้ถงึทกุคน 
 การมสีว่นรว่มของบคุลากรในการรว่มจดัท าแผน และเขา้รว่มกจิกรรมขององคก์ร 
 มกีารก ากบั ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร IIT ตอ่เนือ่ง 
    โดย Feedback ขอ้มลูผา่นเวทกีารประชุม กบศ. ทกุเดอืน 

 



ปญัหา/อปุสรรค/แนวทางการพฒันางาน 

3 

1 

4 

2 

การรบัรู-้เขา้ใจ เรือ่ง IIT ในทกุ
ประเด็นตชว. ยงัไมท่ ัว่ถงึบคุลากร
ในทกุระดบั (การสือ่สาร)  

สรา้งการมสีว่นรว่ม  พฒันาและ
ปรบัรปูแบบการสือ่สารให้
หลากหลาย เขา้ถงึทกุ Gen  

ก ากบัตดิตาม โดยหน.
กลุม่ และชอ่งทาง line 
HPC Square  

การวดัความครอบคลุมในการตอบ
แบบประเมนิออนไลน ์และการลง
ลายมอืชือ่ ขอ้มลูไมต่รงกนั 



ขอ้คดิเห็น/ขอ้เสนอและการพฒันา 

  แบบประเมนิออนไลน ์ควรมรีะบบการตรวจสอบบคุคลเพือ่ใหส้ามารถ 
     ตรวจสอบและตดิตามการตอบแบบประเมนิ เชน่ การ Login ดว้ย  
     E-mail address เป็นตน้ 
 การวดัผลลพัธข์องการรบัรูค้ณุธรรมและความโปรง่ใส  คะแนนอาจ  
    ไมไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัการด าเนนิงานคณุธรรมและความโปรง่ใสของ  
    หนว่ยงาน ควรมกีารวดัในรปูแบบอืน่ หรอืไมค่วรน าผลลพัธด์งักลา่ว 
    มาวดัเป็นคะแนน 



แนวทางในการด าเนินงานในด้านต่างๆ 



 



 

การด าเนินงาน IIT รอบที่ 1 ปี2562 



 

การวิเคราะห์ IIT ปี2561 



 

การด าเนินงาน IIT รอบที่ 2 ปี2562 



 

การจัดท าแบบสอบถาม เพื่อวัดการรับรู้ฯของเจ้าหน้าที่ 














