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.แบบรายงานผลตามแผนปฏบิตักิาร ป้องกนัการทุจรติและเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม ศูนยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบที2่ 

หนว่ยงาน ศูนยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั 

ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทุจรติ 

กลยุทธท์ี ่1 วางระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลและการจดัการองคก์ร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัการทุจรติ 

1.จัดท ำแผนปฏบิัตกิำรป้องกัน

กำรทุจรติและเสรมิสรำ้ง
คุณธรรม จรยิธรรมศูนยค์วำม
ร่วมมอืระหว่ำงประเทศ กรม

อนำมัย 
 

มแีผนปฏบิัตกิำรป้องกันกำรทุจรติฯ 
จ ำนวน 1 ฉบับ ดำวน์โหลด  และ

บุคลำกรในหน่วยงำนรอ้ยละ 100 มี

สว่นร่วมในกำรจัดท ำแผนฯ ผ่ำนกำร
ประชมุ ศรป.ครัง้ที ่2/2565 เมือ่วันที ่
29 พ.ย. 64 วำระที ่5.5 ดำวน์

โหลด 

1 ฉบับ รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

2. สือ่สำร สรำ้งควำมรูค้วำม

เขำ้ใจ เกีย่วกับกำรน ำ

มำตรฐำนทำงจรยิธรรมไปใช ้

ในกำรบรหิำรงำนบุคคล 

บุคลำกรในหน่วยงำนรอ้ยละ 90 มี
สว่นร่วมในกจิกรรม กำรสือ่สำร สรำ้ง

ควำมรู ้เกีย่วกับกำรน ำมำตรฐำนทำง
จรยิธรรมไปใชใ้นกำรบรหิำรงำน
บุคคล ผ่ำนกำรประชมุ ศรป.ครัง้ที ่3/ 

2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วำระที ่
6.3 ขอ้ (1)  ดำวน์โหลด   

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

3.จัดท ำค ำสั่งแต่งตัง้

คณะท ำงำนในกำรขับเคลือ่น

กำรป้องกันกำรทุจรติ และ

เสรมิสรำ้งคุณธรรม จรยิธรรม 

กรมอนำมัย 

 

 

มคี ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำนในกำร

ขับเคลือ่นกำรป้องกันกำรทุจรติ และ

เสรมิสรำ้งคุณธรรม จรยิธรรม กรม

อนำมัย จ ำนวน 1 ฉบับ และบุคลำกร

ในหน่วยงำนรอ้ยละ 100 มสีว่นร่วม 

ดำวน์โหลด 

1 ฉบับ รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยุทธท์ี ่2 พฒันาศกัยภาพและสรา้งการมสีว่นรว่มของบุคลากร/เครอืขา่ยในการตอ่ตา้นการทุจรติ 

4.ประกำศเจตนำรมณ์

ขับเคลือ่นคุณธรรมและต่อตำ้น

กำรทุจรติ 

มปีระกำศเจตนำรมณ์ฯ เรยีบรอ้ย
แลว้ดำวน์โหลด  

และสือ่สำรแจง้บุคลำกรใน
หน่วยงำนรับทรำบผ่ำนเวทกีำร
ประชมุประจ ำเดอืน ศรป.ครัง้
ที3่/2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 
วำระที ่6.3 ขอ้ (2) ดำวน์โหลด  

พรอ้มเผยแพร่บนเว็บไซตห์น่วยงำน 
ดำวน์โหลด 

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

5.กำรเสรมิสรำ้งควำมรอบรูด้ำ้น

คุณธรรม จรยิธรรมและกำร
ป้องกันกำรทุจรติ แกบุ่คลำกร
ในหน่วยงำนทุกระดับ โดยกำร

สรำ้งกำรรับรู ้/ เผยแพร/่ อบรม
ใหค้วำมรู ้ประเด็นต่อไปนี ้
5.1 ควำมรูเ้กีย่วกับกำรป้องกัน

ทุจรติ ผลประโยชน์ทับซอ้น 
กำรรับของขวัญ หรอืประโยชน์
อืน่ใดอันควรไดต้ำมกฎหมำย
หรอืโดยธรรมจรรยำ/กำรขัดกัน

ระหว่ำงประโยชน์สว่นตนและ
สว่นรวม 
5.2 มำตรฐำนทำงจรยิธรรม

ประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรพล
เรอืน / ขอ้บังคับจรรยำ
ขำ้รำชกำรกรมอนำมัย 

 

 

ครัง้ที ่1 ด ำเนนิกำรแลว้ เดอืน ธ.ค. 

64 จ านวน 1 เรือ่ง  ประเด็น 5.1 
เรือ่ง แนวทำงปฏบิัตกิำรใหห้รอืรับ
ของขวัญหรอืประโยชน์อืน่ใดของ

เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐทุกต ำแหน่งและทุก
ระดับของกระทรวงสำธำรณสขุ 
ดำวน์โหลดและประชำสัมพันธ์
ผ่ำนเว็บไซตห์น่วยงำนดำวน์

โหลด 

 
 

ครัง้ที ่2 ด ำเนนิกำรแลว้ เดอืน ม.ค. 
65 โดยกำรสรำ้งกำรรับรู ้/ เผยแพร/่ 

อบรมใหค้วำมรู ้ครบตำมเป้ำหมำย 
จ านวน 2 เรือ่งไดแ้ก ่ประเด็น 5.1 

2 เรือ่ง รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนผ่ำน

เกณฑป์ระเมนิ

พฤตกิรรมทำง

จรยิธรรม 

 ธ.ค.64- 

ก.ย.65 

-เรือ่งที่ 1 ธ.ค. 64 

-เรือ่งที่ 2และ 3 
ม.ค. 65 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207814
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207814
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/207867
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/207867
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/
https://cic.anamai.moph.go.th/
https://cic.anamai.moph.go.th/
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

ไดเ้ผยแพร่ 1) ประกำศเจตนำรมณ์
กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรล่วง

ละเมดิทำงเพศของหน่วยงำนและ
ของกรมอนำมัยทีเ่ว็บไซต ์ศรป.   
ดำวน์โหลด  

ประเด็น 5.2 ไดเ้ผยแพรควำมรู ้
เรือ่ง พระรำชบัญญัตมิำตรฐำนทำง

จรยิธรรม พ.ศ. 2562 ทีเ่ว็บไซต ์
ศรป.   ดำวน์โหลด 

สว่นกำรกจิกรรมประเมนิพฤตกิรรม

ทำงจรยิธรรมของบุคลำกรใน
หน่วยงำน อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร
ประมำณเดอืน ส.ค-ก.ย.65 ตำม

แบบส ำรวจทีก่องกำรเจำ้หนำ้ที ่

กลยุทธท์ี ่3 สง่เสรมิคา่นยิมการยกยอ่งและเชดิชูดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทุจรติ 

6.กำรคัดเลอืกคนดศีรอีนำมัย ธ.ค. 64 ไดด้ ำเนนิกำรแลว้ โดยสง่
เสนอชือ่บุคลำกรเขำ้ร่วมกำรคัดเลอืก
คนดศีรอีนำมัย จ ำนวน 2 คน 

รำยละเอยีดตำมหนังสอืด่วนทีส่ดุ ที ่
สธ 0938.01(1)/1199 ลงวันที ่17 
ธ.ค. 64  

ก.พ. 65 มผีลกำรด ำเนนิงำน 
รำยละเอยีดตำมหนังสอืกองกำร
เจำ้หนำ้ที ่ที ่สธ 0902.07/ว801 ลง

วันที ่15 ก.พ.65 ซึง่บุคลำกรทัง้ 2 
คน ไดร้ับประกำศเกยีรตบิัตร ยกย่อง
เชดิชเูกยีรต ิ“คนดศีรอีนำมัยประจ ำ

หน่วยงำน" 
ม.ีค. 65 ผูบ้รหิำรและบุคลำกรใน
หน่วยงำนร่วมแสดงควำมยนิดยีกย่อง

เสนอชือ่เขำ้ร่วม

กจิกรรม 2 คน 

บุคลำกรทีเ่ขำ้รับ

กำรคัดเลอืกผ่ำน

คุณสมบัตติำม

เกณฑท์ีก่ ำหนด 

รอบที ่1 อย่ำง

นอ้ย 1 คน 

 ธ.ค.64-ก.พ.65 ธ.ค.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207863
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207863
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202562.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202562.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202562.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202562.pdf
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

เชดิชเูกยีรตแิกผู่ไ้ดร้ับรำงวัลฯ 
รำยละเอยีดตำมขำ่วประชำสมัพันธ์
หนำ้เว็บไซตศ์รป.หรอืดำวน์โหลด 

7.กำรประกวดหน่วยงำน

คุณธรรม (กำรขับเคลือ่น

องคก์รคุณธรรมตน้แบบ) 

 

ธ.ค.64 ด ำเนนิกำรแลว้ โดยสง่เสนอ

ผลงำนเขำ้ร่วมกจิกรรม 1 เรือ่ง ในชือ่
ผลงำน “สง่เสรมิคุณธรรม นอ้มน ำ
เศรษฐกจิพอเพยีง” (Promotion of 

Morality and Sufficiency 
Economy) ดำวน์โหลด และ 

ประเมนิผลลัพธเ์ชงิคุณภำพ 
“หน่วยงำนผ่ำนเกณฑก์ำรคัดเลอืก
หน่วยงำนคุณธรรมรอ้ย 60 ของ
คะแนนกำรประเมนิ” อำ้งองิจำกคู่มอื

กำรคัดเลอืกหน่วยงำนคุณธรรม กรม
อนำมัย ฯ ของกองกำรเจำ้หนำ้ที ่ได ้
ก ำหนดใหทุ้กหน่วยงำนสง่ผลกำร

ด ำเนนิงำนหน่วยงำนคุณธรรมภำยใน 
30 เม.ย. 65 และจะประกำศผลกำร
คัดเลอืกหน่วยงำนคุณธรรมฯ ภำยใน

เดอืน ม.ิย. 65 ผลลัพธค์อื ศรป.
ไดร้ับประกำศเกยีรตเิป็นองคก์ร
คุณธรรม ระดับหน่วยงำน 

เสนอผลงำนเขำ้

ร่วมกจิกรรม 1 

เรือ่ง 

หน่วยงำนผ่ำน

เกณฑก์ำร

คัดเลอืก

หน่วยงำน

คุณธรรมรอ้ย 60 

ของคะแนนกำร

ประเมนิ 

 ธ.ค.64- 

ก.ย.65 

ธ.ค.64 

ม.ิย. 65 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรุก 

กลยุทธท์ี ่1 พฒันาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกนัการทุจรติ และกระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

8. กำรประเมนิควำมเสีย่งและ

จัดท ำแผนกำรบรหิำรควำม

เสีย่งกำรทุจรติ 

มกีำรประเมนิควำมเสีย่งและจัดท ำ
แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งกำรทจุรติ 

และจัดท ำแผนฯ จ ำนวน 1 ฉบับ  
ดำวน์โหลด  

มรีำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผน

แผนฯ 1 ฉบับ (มี

มำตรกำร/ 

แนวทำงป้องกัน

รอ้ยละ

ควำมส ำเร็จกำร

ด ำเนนิงำนตำม

 ก.พ. 65 ก.พ. 65 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/208380
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/208380
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/0938.01.1.117-17.2.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/0938.01.1.117-17.2.65.pdf
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

 บรหิำรควำมเสีย่งทุจรติ ดังน้ี  
1.) ไดก้ ำหนดเน้ืองำนขอบเขต

เป็นไปตำมวัตถุประสงคแ์ละกำรใช ้

จ่ำยงบประมำณของโครงกำร และ
ปฏบิัตติำมระเบยีบอย่ำงเครง่ครัด 

โดยขออนุมัตจิัดประชมุทัง้ 3 
กจิกรรม สอดคลอ้งกับระเบยีบกำร
เบกิจ่ำยและวัตถุประสงคข์อง

โครงกำร รวมถงึท ำหนังสอืเชญิ
กลุ่มเป้ำหมำยชัดเจน  
2.) ไดก้ ำหนดกำรเบกิจ่ำยค่ำ

วทิยำกรภำยนอกตำมระเบยีบ
ขอ้บังคับและตรวจสอบได ้ 
จำกรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน

เปรยีบเทยีบกับแผนฯ พบว่ำ
หน่วยงำนมผีลกำรด ำเนนิงำนรอ้ยละ
ควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิงำนตำมแผน

บรหิำรควำมเสีย่ง คดิเป็นรอ้ยละ 100  
รำยละเอยีดตำมดำวน์โหลด   

กำรทุจรติอย่ำง

นอ้ย 1 เรือ่ง) 

แผนบรหิำรควำม

เสีย่งรอ้ยละ 80 

9. กำรปรับปรุง/ พัฒนำ

ชอ่งทำงทีส่ำมำรถแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกับกำรทุจรติฯ 

ของเจำ้หนำ้ทีข่องหน่วยงำน 

ม.ค. 65 ไดด้ ำเนนิกำรพัฒนำชอ่ง
ทำงกำรรอ้ง เรยีนจ ำนวน 2 ชอ่งทำง
เรยีบรอ้ยแลว้ ไดแ้ก ่ 

 (1) ชอ่งทำงบนเว็บไซต ์ศรป. 
https://cic.anamai.moph.go.th/th
/complain  
 

  (2) ชอ่งทำงไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิสห์น่วยงำน  
cic.doh@anamai.mail.go.th  

 ทัง้น้ีสรุปผลรำยงำนขอ้รอ้งเรยีนฯ 
เป็นดังน้ี 
- ม.ค. - ส.ค. 65 พบว่ำไมม่เีรือ่ง

แสดงชอ่งทำง

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับกำรทุจรติ 

และฝ่ำฝืน

ประมวลจรยิธรรม

ฯ อย่ำงนอ้ย 2 

ชอ่งทำง 

ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับคุณธรรม

จรยิธรรม และกำร

ทุจรติของกรม

อนำมัย 

 ม.ค.65 ม.ค.65 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/risk%20management%20plan.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/risk%20management%20plan.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
mailto:cic.doh@anamai.mail.go.th
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

รอ้งเรยีนฯ 
https://cic.anamai.moph.go.th/th

/ita 

กลยุทธท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและขยายการมสีว่นรว่มเครอืขา่ยคุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทุจรติ 

10. กำรขับเคลือ่นชมรม

จรยิธรรมของหน่วยงำน 

ด ำเนนิกำรแลว้ โดยกำรจัดตัง้ชมรมฯ 
ดำวน์โหลด 

และแต่งตัง้คณะท ำงำนเพือ่
ขับเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนฯ ดำวน์

โหลด 

และไดเ้สนอผลงำนเกีย่วกับกำร
สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม อย่ำงนอ้ย 
1 เรือ่ง (เขำ้ร่วมกจิกรรมประกวด
องคก์รคุณธรรม) ดำวน์โหลด 

มคี ำสั่ง

คณะท ำงำน

ขับเคลือ่นชมรม

จรยิธรรม 1 ฉบับ 

เสนอผลงำน

เกีย่วกับกำร

สง่เสรมิคุณธรรม 

จรยิธรรม อย่ำง

นอ้ย 1 เรือ่ง (เขำ้

ร่วมกจิกรรม

ประกวดองคก์ร

คุณธรรม) 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

11.ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย

จำก “ปัญหำทีอ่ยำกแก ้“ และ 

“ควำมดทีีอ่ยำกท ำ” ที่

สอดคลอ้งกับคุณธรรม 5 

ประกำร พอเพยีง วนัิย สจุรติ 

จติอำสำ กตัญญู หรอื 

วัฒนธรรมองคก์ร(HEALTH) 

 

บุคลำกรในหน่วยงำนรอ้ยละ 90 

ร่วมกันก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำก 
“ปัญหำทีอ่ยำกแก ้“ และ “ควำมดทีี่
อยำกท ำ” ทีส่อดคลอ้งกับคุณธรรม 5 

ประกำร พอเพยีง วนัิย สจุรติ จติ
อำสำ กตัญญ ูหรอื วัฒนธรรมองคก์ร
(HEALTH) ผ่ำนกำรประชมุศรป. ครัง้

ที ่3/ 2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 
วำระที ่6.2  ดำวน์โหลด  

*ทัง้น้ีไดจ้ัดท ำประกำศเป้ำหมำยฯ 
ดังกล่ำว จ ำนวน1 ฉบับ เผยแพร่บน
เว็บไซตห์น่วยงำนเรยีบรอ้ย 
ดำวน์โหลด 

มปีระกำศ

เป้ำหมำยฯ และ

วัฒนธรรมองคก์ร 

HEALTH 1 ฉบบั 

รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค 64 ธ.ค.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/Announcement-of-moral-goals.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/Announcement-of-moral-goals.pdf
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

12. กำรพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรดำ้นกำรเงนิกำรคลัง 

และกำรจัดซือ้จัดจำ้ง  

หน่วยงำนสง่บุคลำกรจ ำนวน 2 ท่ำน 
เขำ้ร่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิำร 

แนวทำงปฏบิัตติำมกฎกระทรวงและ
หนังสอืเวยีนกรมบัญชกีลำงเกีย่วกับ
กำรจัดซือ้จัดจำ้ง และน ำมำถ่ำยทอด

ใหบุ้คลำกรในหน่วยงำนรับทรำบผ่ำน
สรุปone page ดำวน์โหลด และมี

บุคลำกรในหน่วยงำนมสีว่นร่วมรับรู ้
ควำมรู ้ผ่ำนกำรประชมุศรป. ครัง้ที ่3/ 
2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วำระที ่
4.3 หนำ้ที ่3 ดำวน์โหลด 

 

สง่บุคลำกรเขำ้

ร่วมไม่นอ้ยกว่ำ 1 

ครัง้ 

รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมรับรู ้ควำมรูท้ี่

ไดร้ับจำกผูแ้ทน

หน่วยงำนทีเ่ขำ้

ร่วมกจิกรรม

พัฒนำศักยภำพ 

 

 พ.ย. – ธ.ค. 64 ธ.ค. 64 

กลยุทธท์ี ่3 ผลผลติ/พฒันา นวตักรรมเทคโนโลย ีในการสือ่สาธารณะแกเ่ครอืขา่ยและประชาชน เพือ่ป้องกนัการทุจรติ 

13. กำรเผยแพร่สือ่กำร

สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

และกำรป้องกันทุจรติ 

ผลกำรด ำเนนิงำนเดือน ม.ค. 65  

  - ไดด้ ำเนนิกำรเผยแพร่สือ่กำร

สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และกำร
ป้องกันทุจรติ โดยสือ่สำร
ประชำสมัพันธผ่์ำนชอ่งทำงต่ำงๆ 

จ ำนวน 3 ชอ่งทำง ไดแ้ก ่ 
(1) เว็บไซตห์น่วยงำน ศรป.  
(2) บอรด์ประชำสัมพันธ ์ 

(3) ไลน์กลุ่ม ศรป. (CIC DoH)  
  - ไดผ้ลติสือ่สง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรม เพือ่สือ่สำรประชำสัมพันธ ์ 
ดำวน์โหลด 

 
 

 

มชีอ่งทำง

เผยแพร่สือ่

ประชำสมัพันธฯ์ 

อย่ำงนอ้ย 2 

ชอ่งทำง 

 

 

 

ผลติสือ่

ประชำสมัพันธ์

สง่เสรมิคุณธรรม

จรยิธรรม อย่ำง

นอ้ย 1 เรือ่ง 

 ม.ค. 65 ม.ค. 65 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=85773&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=27752
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=85773&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=27752
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ITA030322.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ITA030322.pdf
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยุทธท์ี ่4 สง่เสรมิคุณธรรมเฉพาะกาลทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์

ปัจจุบนั 

14. โครงกำรสง่เสรมิค่ำนยิม 

ควำมผูกพัน และวัฒนธรรม

องคก์ร (HEALTH) ตำมหลัก

คุณธรรมเฉพำะกำล (พอเพยีง 

วนัิย สจุรติ จติอำสำ กตัญญ)ู 

และประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำย 

3 มติ ิไดแ้ก ่1. ยดึมั่นใน

หลักธรรมศำสนำ 2. ปฏบิัตติน

ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกจิ

พอเพยีง  3. รักษำ อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม 

14.1 กจิกรรมกำรสบืสำน

วัฒนธรรม ประเพณี และวัน

ส ำคัญต่ำงๆ ทำงศำสนำ 

14.2 กจิกรรมแต่งกำยผำ้ไทย 

14.3 กจิกรรมสถำนทีท่ ำงำน

น่ำอยู่ น่ำท ำงำน เสรมิสรำ้ง

คุณภำพชวีติและควำมสขุของ

คนทำงำน (Healthy 

Workplace Happy for Life)  

14.4 กจิกรรมบรจิำคสิง่ของ 

หรอือนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่

ไดด้ ำเนนิกำรจัดกจิกรรมจ ำนวน 5 
กจิกรรม ไดแ้ก ่ 

14.1 กจิกรรมกำรสบืสำนวัฒนธรรม 
ประเพณี และวันส ำคัญต่ำงๆ ทำง
ศำสนำ  
• เมือ่วันที ่1 กันยำน 2565  
เจำ้หนำ้ทีศ่รป. ร่วมท ำบุญตักบำตร
ขำ้วสำรอำหำรแหง้พระสงฆ ์9 รูป 

เน่ืองในกจิกรรม ทีร่ะลกึครบรอบ 42 
ปี กำรถงึแกอ่นจิกรรมศำสตรำจำรย ์
นำยแพทย ์สมบูรณ์ วัชโรทัย  

• เมือ่วันที ่22 สงิหำคม 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร 
จ ำนวน 1 รำย 

• เมือ่วันที ่4 สงิหำคม 2565  
ผูบ้รหิำรพรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. 
ร่วมท ำบุญถวำยสังฆทำน ณ วัดท่ำ

กระดำน จังหวัดกำญจนบุร ี
• เมือ่วันที ่27 กรกฎำคม 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร 

จ ำนวน 1 รำย 
• เมือ่วันที ่17 มถิุนำยน 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิล่วงหนำ้ใหแ้ก่

บุคลำกร จ ำนวน 1 รำย 
• เมือ่วันที ่27 พฤษภำคม 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิล่วงหนำ้ใหแ้ก่

บุคลำกร จ ำนวน 1 รำย 
• เมือ่วันที ่15 พฤษภำคม 2565 
ผูแ้ทนหน่วยงำนเขำ้ร่วมกจิกรรมเวยีน

มกีำรด ำเนนิกำร

อย่ำงนอ้ย 3 

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ธ.ค.64- ก.ย.65 ก.ย.65 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
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ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

คัดแยกขยะ รไีซเคลิ ขยะ

พลำสตกิ หรอือลูมเินียม สบ

ทบใหกั้บโครงกำรหรอืมูลนธิทิี่

เกีย่วขอ้ง เชน่ โครงกำร “แยก

ขวด ชว่ยหมอ” 

14.5 กจิกรรมศกึษำดูงำน 

โครงกำรตำมแนวปรัชญำ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

เทยีนออนไลน์เน่ืองในวันวสิำขบูชำ 
• เมือ่วันที ่7 และ 12 เม.ย. 2565 

ผูบ้รหิำรพรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. 
เขำ้ร่วมกจิกรรมวันสงกรำนต ์
• เมือ่วันที ่26 เม.ย. 65 จัดกจิกรรม

อวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร จ ำนวน 
1 รำย 
• เมือ่วันที ่8 มนีำคม 2565 ผูบ้รหิำร

พรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. เขำ้ร่วม
กจิกรรมวันครบรอบวันสถำปนำ กรม
อนำมัย 70 ปี และร่วมกันตักบำตร

และยกย่องเชดิชบูุคคลทีท่ ำควำมด ี
• เมือ่วันที ่25 ม.ีค. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร จ ำนวน 

1 รำย 
• เมือ่วันที ่18 ก.พ. 65  ผูบ้รหิำร
พรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. ร่วมท ำบุญ

ถวำยสังฆทำน ณ วัดพุทธปัญญำ 
• เมือ่วันที ่15 ก.พ. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร จ ำนวน 

1 รำย 
• เมือ่วันที ่7 ม.ค.65  ผูบ้รหิำรพรอ้ม
ดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. เขำ้ร่วมพธิี

ประกำศเจตนำรมณ์ขับเคลือ่น
คุณธรรมและต่อตำ้นกำรทุจรติ กรม
อนำมัย พธิตัีกบำตรท ำบุญปีใหม่ 

กรมอนำมัย และจัดฐำนกจิกรรมวอล์
คแรลลี ่Walk Rally ส ำหรับร่วม
กจิกรรมปีใหม่กรมอนำมัย ดว้ยกำร
เล่นเกมสท์ำยศัพทภ์ำษำอังกฤษ 

และสง่ผูแ้ทนหน่วยงำนเขำ้ร่วม
กจิกรรมฯ ของหน่วยงำนอืน่ 
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คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

• เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 2564 จัดท ำ
ประกำศพรอ้มทัง้ประชำสมัพันธ์

ประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันและ
แกไ้ขปัญหำกำรล่วงละเมดิหรอื
คุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำนผ่ำน

ทำงเว็บไซตข์องหน่วยงำน และจัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร
จ ำนวน 1 รำย 

 
14.2 กจิกรรมแต่งกำยผำ้ไทย  
• ผูบ้รหิำรพรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. 

ร่วมกันแต่งกำยผำ้ไทย เมือ่วันที ่8 
ม.ีค. 65 วันที ่11 ก.พ. 65 วันที ่21 
ม.ค. 65 วันที ่7 เม.ย. 65 วันที ่12 

เม.ย. 65 วันที ่12 พ.ค. 65 วันที ่28 
ม.ิย. 65 วันที ่22 ก.ค. 65  
 

14.3 กจิกรรมสถำนทีท่ ำงำนน่ำอยู่ 
น่ำท ำงำน เสรมิสรำ้งคุณภำพชวีติ
และควำมสขุของคนทำงำน 
(Healthy Workplace Happy for 
Life)  
• เมือ่วันที ่20 พฤษภำคม 2565 

ผูอ้ ำนวยกำรศูนยค์วำมร่วมมอืระหว่ำง
ประเทศ ไดป้ระกำศยกย่องชืน่ชม
บุคลำกรทีม่ผีลแตม้สขุภำพสงูสดุ คอื 

นำงสำวพัทธนันท ์วังเสนำ ต ำแหน่ง
นักวชิำกำรพัสดุ พรอ้มทัง้ไดร้ับของ
ทีร่ะลกึจำกผูอ้ ำนวยกำรเพือ่เป็นขวัญ
ก ำลังใจ และแรงจูงใจใหแ้กบุ่คลำกร

ในหน่วยงำนใสใ่จในกำรออกก ำลัง
กำยอย่ำงต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

• เจำ้หนำ้ที ่ศรป. ร่วมกันออกก ำลัง
กำยเป็นประจ ำทุกสัปดำห ์

• เจำ้หนำ้ที ่ศรป. ร่วมกันท ำควำม
สะอำดและจัดสถำนทีท่ ำงำน เมือ่
วันที ่18 ม.ีค.65 วันที ่31 ม.ค.65 

วันที ่23 ธ.ค. 64 วันที ่19 พ.ค. 65 
วันที ่28 ม.ิย. 65 และวันที ่8 ก.ค.. 
65  

 
14.4 กจิกรรมบรจิำคสิง่ของ หรอื
อนุรักษ์ส ิง่แวดลอ้ม เชน่คัดแยกขยะ 
รไีซเคลิ ขยะพลำสตกิ หรอื
อลูมเินียม สบทบใหกั้บโครงกำรหรอื
มูลนธิทิีเ่กีย่วขอ้ง 
• เมือ่วันที ่3 ส.ค. 65 ผูบ้รหิำรและ
เจำ้หนำ้ทีศ่รป.ร่วมกันปลูกกลว้ยไม ้
ณ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำช
กมุำร ี(อพ.สธ.-นทพ.) ณ อ ำเภอ

ไทรโยค จังหวัดกำญจนบุร ี 
• เมือ่วันที ่4 ก.ค. 65 เจำ้หนำ้ทีศ่รป. 
เขำ้ร่วมฟังกำรเสวนำวชิำกำร หัวขอ้ 

"สำนพลังเครอืขำ่ย ปกป้องโลก 
ปกป้องเรำ สูอ่นำมัยสิง่แวดลอ้ม
ยั่งยนื" ผ่ำนทำง Facebook กรม

อนำมัย 
https://www.facebook.com/ana
maidoh 
• เมือ่วันที ่28 ม.ิย. 65 ชมรม

จรยิธรรม ศรป. ไดจ้ัดท ำแฟ้ม 
“บันทกึควำมด”ี ประกำศชือ่ “บุคคล
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

ทีท่ ำควำมดปีระจ ำเดอืน” พรอ้มทัง้

ไดร้ับของทีร่ะลกึจำกผูอ้ ำนวยกำร 
ส ำหรับเดอืนมถิุนำยน 2565 เป็นกำร
ประกำศยกย่องชืน่ชมบุคคลทีท่ ำ

ควำมดแีละไดร้ับกำรกล่ำวถงึมำก
ทีส่ดุ ไดแ้ก ่นำงสำวมนสนีิ น ้ำจันทร ์
โดยนำงสำวนัยนำ ใชเ้ทยีมวงศ ์ได ้

มอบของทีร่ะลกึ เป็นขวัญและ
ก ำลังใจในกำรท ำควำมดต่ีอไป 
• เมือ่วันที ่6 ม.ิย. 65 เจำ้หนำ้ทีศ่รป.
ร่วมบรจิำคเงนิ จ ำนวน 760 บำท 

เพือ่ท ำบุญสบทบทุนผำ้ป่ำ ณ วัดศรี
ดำรม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธำนี 
• เมือ่วันที ่2 ม.ิย. 65 นำงสำวเปรม

รัตนำ วัชโรทัย เป็นจติอำสำร่วม
ปฏบิัตหินำ้ทีร่ับโทรศัพทส์ำยด่วน ผู ้
พทิักษ์อนำมัย COVID Watch 

  
• เมือ่วันที ่10 พ.ค. 65 เจำ้หนำ้ที ่
ศรป. เขำ้ร่วมกจิกรรมกองกำร

เจำ้หนำ้ที ่ร่วมใจท ำควำมดเีพิม่พืน้ที่
สเีขยีว ณ วัดพุทธปัญญำ อ ำเภอ
เมอืง จังหวัดนนทบรุ ี

• เมือ่วันที ่11 พ.ค. 65 นำงสำว 
ป่ินอนงค ์เครอืซำ้ ผูแ้ทนศรป. 
บรจิำคสือ่เกีย่วกับโควดิ ทีไ่ดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำนโครงกำร UNFPA ใหแ้ก่
หอ้งสมุดกรมอนำมัย 
• เมือ่วันที ่19 พ.ค. 65 ผูอ้ ำนวยกำร

ศูนยค์วำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ  
เขำ้ร่วมกจิกรรมบรจิำคเลอืด ณ 
อำคำร 1 กรมอนำมัย 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

• เมือ่วันที ่16 ม.ีค.65 เจำ้หนำ้ที ่
ศรป. จ ำนวน 3 รำย ไปบรจิำคเลอืด 

ณ กรมกำรแพทย ์ซึง่มเีพยีง 1 รำย 
ทีผ่่ำนเกณฑส์ำมำรถบรจิำคเลอืดได ้
• ระหว่ำงวันที ่23 – 31 ม.ีค.65 

นำงสำวเปรมรัตนำ วัชโรทยั เป็นจติ
อำสำร่วมปฏบิัตหินำ้ทีร่ับโทรศัพท์
สำยด่วน ผูพ้ทิักษ์อนำมัย COVID 

Watch 
 
• เมือ่วันที ่20 ม.ค. 65 บุคลำกร 

ศรป.ร่วมกันบรจิำคปฏทินิตัง้โต๊ะเกำ่ 
ชนดิตัง้โต๊ะจ ำนวน 11 ชิน้ เพือ่
น ำไปใชผ้ลติสือ่อักษรเบรลล ์ส ำหรับ

ผูพ้กิำรทำงสำยตำ โดยน ำไปสบทบ
กับจุดรับบรจิำคบรเิวณหนำ้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒอิำคำร 1 

ชัน้ 3   
• ระหว่ำงเดอืน ธ.ค.64 – เม.ย.64 
เจำ้หนำ้ที ่ศรป. ร่วมกันคัดแยกขยะ รี

ไซเคลิ ขยะพลำสตกิ อย่ำงต่อเน่ือง 
และยังน ำเบำะทีน่ั่งรถยนตม์ำ
ประยุกตใ์ชเ้ป็นมมุรับแขกของ

หน่วยงำนเพือ่ใชท้รพัยำกรทีม่อียู่ให ้
เกดิประโยชน์สงูสดุ อนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มโดยไม่น ำไปทิง้ใหเ้ป็น

ขยะหรอืเก็บไวบ้นหอ้งพัสดุใหเ้กดิ
ควำมเสือ่มสภำพโดยเปล่ำประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

14.5 กจิกรรมศกึษำดูงำน โครงกำร
ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
• เมือ่ระหว่ำงวันที ่3-5 สงิหำคม 
2565 ผูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที ่เขำ้ร่วม

โครงกำรประชมุเชงิปฏบิัตกิำรกำร
พัฒนำประสทิธภิำพกำรด ำเนนิงำนสู่

องคก์รคุณธรรม โดยมกีจิกรรมศกึษำ

ดูงำนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพยีง ณ โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือันเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
(อพ.สธ.-นทพ.) และวัดท่ำกระดำน 

จังหวัดกำญจนบุร ี
• เมือ่วันที ่19 เม.ย. 65 จัดกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรด ำเนนิงำน

ร่วมกับศูนยค์วำมร่วมมอืระหว่ำง
ประเทศ. โดยระบบออนไลน์ ระหว่ำง
ศรป.กับกองแผนงำน 

• เมือ่วันที ่25 ม.ีค.65 เขำ้ร่วม
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูต้ำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง ในหัวขอ้ 

“กำรปลูกตน้Cactus สรำ้งรำยได”้ 

จัดโดยส ำนักสขุำภบิำลอำหำรและน ้ำ 
ในรูปแบบออนไลน์ 

รำยละเอยีดบนเว็บไซตศ์รป. เมนู 
“คุณธรรมและควำมโปร่งใส” หัวขอ้ 
“สรุปผลกำรด ำเนนิงำนกจิกรรม

สง่เสรมิค่ำนยิม ควำมผูกพัน และ
วัฒนธรรมองคก์ร (HEALTH) ตำม
หลักคุณธรรมเฉพำะกำล (พอเพยีง 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• 71,250 บำท 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

วนัิย สจุรติ จติอำสำ กตัญญ)ู” เดอืน 
ก.ย. 65 

https://cic.anamai.moph.go.th/th
/ita 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทุจรติ (CPI) 

กลยุทธท์ี ่1 การพฒันามาตรฐานการบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 

( Intergrity and Transparency Assessment : ITA) 

15. กำรขับเคลือ่นตัวชีวั้ดที ่

2.6 ระดับควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนนิงำนคุณธรรมและควำม

โปร่งใส (ITA) 

มผีลกำรด ำเนนิงำน ดังน้ี 
>รอบ 6 เดอืนแรก 
(1) ผลกำรประเมนิตวัชีว้ดัที ่2.6 

ผ่ำนเกณฑก์ำรประเมนิระดับ 3 
หน่วยงำนมผีลกำรเมนิ ระดับ 5  
(2) คะแนนกำรประเมนิคุณธรรม

และความโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำน
ของหน่วยงำนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 95  
โดยพจิำรณำจำกเครือ่งมอืประเมนิ 2 

เครือ่งมอื ไดแ้ก ่
     1) แบบวัดกำรรับรูข้องผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีภำยใน (IIT)  พบว่ำ

หน่วยงำนมผีลคะแนนถ่วงน ้ำหนัก ที่
97.37 (อำ้งองิหนังสอืกองจ. ที ่สธ 
0902.07/ว1024) ซึง่ตัวชีวั้ดที.่2.6 

ITA ก ำหนดเกณฑใ์หน้ ้ำหนักแบบ
ส ำรวจอยู่ทีร่อ้ยละ 30 ดงัน ัน้คา่
คะแนนทีไ่ดค้อื 29.21 % 

     2) แบบวัดกำรเปิดเผยขอ้มูลบน
เว็บไซต ์(OIT) คำดกำรณ์ว่ำ
หน่วยงำนจะมผีลคะแนนถ่วงน ้ำหนัก 
ที1่00 ซึง่ตัวชีวั้ดที.่2.6 ITA ก ำหนด

ผลกำรประเมนิ

ตัวชีวั้ดผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมนิระดับ 

3 ขึน้ไป 

คะแนนกำร

ประเมนิคุณธรรม

และควำมโปร่งใส

ในกำรด ำเนนิงำน

ของหน่วยงำนไม่

นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 

95 

 ธ.ค.64- ก.ย.65 ก.ย.65 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

เกณฑใ์หน้ ้ำหนักแบบส ำรวจอยู่ทีร่อ้ย
ละ 70 ดังนัน้ค่ำคะแนนทีไ่ด ้ 

คอื 70 %   
 
     เมือ่รวมคะแนนแบบส ำรวจทีถ่่วง

น ้ำหนัก ทัง้สองสว่น หน่วยงำนจงึ
ประเมนิตนเอง ไดผ้ลรวมคะแนน
กำรด ำเนนิงำนคุณธรรมและควำม

โปร่งใส (TIA) ในรอบ 6 เดอืนแรก 
คดิเป็น 99.21 % 
 

รอบ  6 เดอืนหลงั  
พจิำรณำจำกเครือ่งมอืประเมนิ 2 
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่

     1) แบบวัดกำรรับรูข้องผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีภำยใน (IIT)  พบว่ำ
หน่วยงำนมผีลคะแนนถ่วงน ้ำหนัก ที่

94.23 (อำ้งองิหนังสอืกองจ. ที ่สธ 
0902.07/ว4012) ซึง่ตัวชีวั้ดที.่2.6 
ITA ก ำหนดเกณฑใ์หน้ ้ำหนักแบบ

ส ำรวจอยู่ทีร่อ้ยละ 30 ดังนัน้ค่ำ
คะแนนทีไ่ดค้อื 28.27 % 
     2) แบบวัดกำรเปิดเผยขอ้มูลบน

เว็บไซต ์(OIT) คำดกำรณ์ว่ำ
หน่วยงำนจะมผีลคะแนนถ่วงน ้ำหนัก 
ที1่00 ซึง่ตัวชีวั้ดที.่2.6 ITA ก ำหนด

เกณฑใ์หน้ ้ำหนักแบบส ำรวจอยู่ทีร่อ้ย
ละ 70 ดังนัน้ค่ำคะแนนทีไ่ด ้ 
คอื 70 %   
     เมือ่รวมคะแนนแบบส ำรวจทีถ่่วง

น ้ำหนัก ทัง้สองสว่น หน่วยงำนจงึ
ประเมนิตนเอง ไดผ้ลรวมคะแนนกำร
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

ด ำเนนิงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
(TIA) ในรอบ 6 เดอืนหลัง คดิเป็น 

98.27 % 
 
     ซึง่สอดคลอ้งกับคะแนนตชว. 

2.6 ทีก่พร.ประกำศเมือ่วันที ่5 ก.ย. 
65 ศรป.มผีลคะแนนที ่5/5 คะแนน 
 

 
 

 

ผูอ้นุมัตริำยงำน............................................................ 
(นำงสำวนัยนำใชเ้ทยีมวงศ)์ 

นักวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ 

ปฏบิัตหินำ้ทีผู่อ้ ำนวยกำรศูนยค์วำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ กรมอนำมัย 
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