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แบบรายงานผลตามแผนปฏบิตักิารส่งเสริมคณุธรรมและความโปรง่ใส กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม 256๒  –  มีนาคม 256๓) 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

หน่วยงาน (แนบ link) 
1 มาตรการเสริมสร้าง
คุณธรรมความโปร่งใสตาม
เกณฑ์ ITA 

1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
ตามเกณฑ์ การประเมิน ITA 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสตาม
เกณฑ์ การประเมิน ITA เมื่อวันที่ 27 - 
29 พ.ย62 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ 
กอล์ฟ จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
จ านวน 80 คน 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจแนวทางการด าเนิน งานการ
ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 
(ITA) ร้อยละ 100 (pre-post 
test) 

http://person.anamai.moph.go.th/
download/article/article_202002
05150721.pdf 

1.2 กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนคณุธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” DoH 
STRONG 

จัดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” DoH STRONG 
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 ณ บริเวณโถงชั้น ๑ 
อาคาร ๕ กรมอนามัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน ๒๕๐ คน 

บุคลากรกรมอนามัยเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100  
 

http://person.anamai.moph.go.th/
download/article/article_202002
05150702.pdf 

1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
สถานการณ/์วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนด
มาตรฐานจริยธรรมกรมอนามัย 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
สถานการณ/์วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อ
ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมกรมอนามัย 
เมื่อวันที่ 4 - ๖ มี.ค.63 ณ โนงแรมราชา
บุระ จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
จ านวน ๔0 คน 

อยู่ระหว่างจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงทุจริต และร่างข้อก าหนด
จริยธรรมกรมอนามัย  

http://person.anamai.moph.go.th/
download/article/article_202003
10155906.pdf 

1.4 โครงการข้าราชการใหม่ก้าวไกล       
กรมอนามัยก้าวหน้า 
 
 
 

ให้ความรู้ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน  จริยธรรม 
/ประมวลจริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร 
ภายใตโ้ครงการขา้ราชการใหม่ก้าวไกล กรม
อนามัยก้าวหนา้ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.62 มี
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวน ๘๒ คน 

ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ 

http://person.anamai.moph.go.th/
download/article/article_202002
05150635.pdf 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

หน่วยงาน (แนบ link) 
 ๑.๕ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ทุ ก หน่ ว ย ง า น ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ
เจตนารมณ์ ต่ อต้ านทุ จ ริ ต  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 
62 – มี.ค. 63 
 

บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

ศอ. 4 สระบุรี
http://hpc4.anamai.moph.go.th/e
wt_news.php?nid=1802&filenam
e=home 
ศอ.12 ยะลา 
http://hpc12.anamai.moph.go.th/
v8/index.php/hpc12/hpc12-
lows/lawde012/956-12-2563 
ศูนย์สื่อฯ 
http://borc.anamai.moph.go.th/e
wt_dl_link.php?nid=322 

 ๑.๖ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม  
ความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร 
 

ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 
ความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร ตั้งแต่
เดือน ต.ค. 62 – มี.ค. 63 (กิจกรรม
ต่อเนื่อง) ดังนี้ 
- กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และวันส าคัญต่างๆ 
- กิจกรรม Happy Body ลดค่า BMI 
- กิจกรรมจิตอาสาถักหมวกมอบผู้ป่วย/
พับถุงยา/สอนท าหน้ากากอนามัย 
- กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันองค์กร ฯลฯ 
 

หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจัด
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ความ
ผูกพันวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 
๑๐๐ 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
http://bit.ly/2UAXKmQ 
กพร. 
http://psdg.anamai.moph.go.th/e
wt_dl_link.php?nid=969 
ส านักสุขาภิบาลฯ 
https://qrgo.page.link/4vJYR 
กองการเจ้าหน้าที่ 
http://person.anamai.moph.go.th/
download/article/article_2020020
3101956.pdf 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

หน่วยงาน (แนบ link) 
2. มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทุจริต 

2.1 จัดท าคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 
กรมอนามัย 

อยู่ระหว่างการด าเนินการทบทวน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
(กิจกรรมสิ้นสุดเดือน ก.ย.63) 

- - 

3. มาตรการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการท างาน 

3.1 วิเคราะห์ ทบทวน การด าเนินงาน
คุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานจากปีที่
ผ่านมา  

ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ ทบทวนการ
ด าเนินคุณธรรมความโปร่งใสประจ าปี 
2562 เพื่อปรับปรุงปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพกระบวนงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ทุจริต ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

หน่วยงานร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสอย่างน้อย 1 
กระบวนงาน 

สลก. 
http://doc.anamai.moph.go.th/op
dc_doc_uploads/2f9f1483863e
db597dc613acbc5194d2.pdf 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
https://bit.ly/3aGs3gX 

3.2 ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและ
การให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือลดขั้นตอน
หรือระยะเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ทุกหน่วยงาน ด า เนินการทบทวน/
ป รั บ ป รุ ง / คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
กระบวนงานและการให้บริการ ตั้งแต่
เดือน ต.ค. 62 – มี.ค. 63 
 

ทุกหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย       
มีคู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ร้อยละ  ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

กพร. 
http://psdg.anamai.moph.go.th/
ewtadmin/ewt/psdg/main.php?fi
lename=Selfcontrol_62 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
http://eh.anamai.moph.go.th/m
ain.php?filename=DowloadDocu
ment 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
http://hp.anamai.moph.go.th/ew
t_dl_link.php?nid=2484&filenam
e=2_1 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

หน่วยงาน (แนบ link) 
4. มาตรการยกระดับ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

4.1 พัฒนาช่องทางการสื่อสารบนเว็บไซต์
หน่วยงาน  
- เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ เช่น FB line official เป็นต้น 
- ปรับปรุงกระดาน Q&A 
- ส ารวจความพึงพอใจการใช้สื่อของ
ผู้รับบริการเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม 

ทุกหน่วยงานด าเนินการพัฒนาช่องทาง  
การสื่อสาร/ช่องทางการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
เช่น FB line official กระดาน Q&A 
ฯลฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 

ทุกหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยมีช่อง
ทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

กระดาน ถาม – ตอบ 
http://www.anamai.moph.go.th/main.
php?filename=webboard_2016 

ช่องทางไลน ์
https://line.me/R/ti/p/%40slz0740v 
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ 
http://rldc.anamai.moph.go.th/index.
php?option=com_content&view=artic
le&id=9&Itemid=558 

5. มาตรการการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน 

5.1 พัฒนาเว็บไซต์/เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
ประกาศกรมอนามัยเรื่องมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรม
อนามัย  

ทุกหน่วยงานด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์/
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - 
มี.ค. 63 

อยู่ระหว่างการส ารวจความพึงพอใจ
ต่อเว็บไซต์หน่วยงาน 

กองแผนงาน 
http://planning.anamai.moph.go.
th/main.php?filename=Official_I
nformation 
ศอ.12 
http://hpc12.anamai.moph.go.th
/strategy/index.php/2016-11-18-
08-22-52/631-oit-2563 
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