
สรุปรายงานการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหา 
การดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
วันที่  23  พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 10.30 น.  

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 
……………………………… 

ผู้เข้าประชุม 

1. นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
3. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทยั นักวิเทศสัมพันธ์
4. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

1. นางจาร ุมน บ ุญส ิงห ์  แจ ้งท ี ่ประช ุมทราบเร ื ่อง ผ ู ้ร ับผ ิดชอบการข ับเคล ื ่อนตัวช ี ้ว ัดท ี ่  2.1
มีนางจารุมน บุญสิงห์ เป็น Owner โดยมีนางสาวสุพัตรา ท่างาม นางสาวสมประสงค์ ภาผล และนางสาว 
พัทธนันท์ วังเสนา เป็น Supporter และได้ชี ้แจงทำความเข้าใจต่อเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 ให้ทุกคน
รับทราบ อีกท้ังขอให้ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพรวม ย้อนหลัง 4 ปี (2562-2565) เพื่อพิจารณา GAP และกำหนดมาตรการ 
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาจัดทำแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 โดยแผนการ
ขับเคลื่อนจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ OIT ด้วย 

2. ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนสถานการณ์ ผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพรวม ย้อนหลัง 4 ปี (2562-2565) โดยนำมา 
เปรียบเทียบผลคะแนนของหน่วยงานตนเองภาพรวมเพ่ือดูแนวโน้ม จำแนกรายตัวชี้วัด สรุปผลการวิเคราะห์ GAP 
ที่พบ เพื ่อนำไปกำหนดมาตรการและจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี ้ว ัดที ่ 2.1 และนำเสนอ
ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ืออนุมัติต่อไป ผลการประชุมทบทวนโดยสรุปมีดังนี้ 

2.1 ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

➢ เมื่อตรวจสอบประเด็นย่อยของตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่ามีประเด็นย่อยที่
มีค่าคะแนนน้อย อยู่จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ “ข้อ 30.2 30.3 30.4 ผลคะแนนที่ได้ร้อยละ 88.46 
ร้อยละ 88.46 และร้อยละ 86.54 ตามลำดับ 
2.2 การวิเคราะห์ SWOC พบประเด็น Weakness และ Challenge ดังนี้ 
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➢ Weakness : 
1. ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติรวมถึงระเบียบต่างๆ มีความละเอียด ซับซ้อน
ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในหน่วยงาน ต้องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
2. การมีภารงานเร่งด่วนจึงทำให้การสื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสยังมีน้อย หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน 
Challenge : ความมั่นใจต่อการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ นางจารุมน ได้เน้นย้ำขอให้ทีมทำงานครั้งนี้ ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ Template กำหนด พร้อมทั้งสรุปการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสนอในที่ประชุมประจำเดือนในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ครั้งนี้ด้วย รวมถึงเร่งดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องและรายงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระบบ DOC ภายในเวลาที่ กพร. กำหนดต่อไปด้วย 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

 ผู้สรุปการประชุม 
นางสาวสุพัตรา ท่างาม 

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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ภาพการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใส 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
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รายงานผลการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

Assessment 
 เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุก  การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่21 
การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561 - 2580) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางการขับเคลื่อนไป
เป็นกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังเป็นการผลักดันให้เกิดทิศทาง การ
พัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ศรป.) ตระหนักถึงความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามแนวทางดังกล่าวอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อยกระดับการดำเนินงาน
ตามมาตรการด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุก การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น ทีมงานขับเคลื่อน ITA ของศรป.จึงได้วิเคราะห์ Gap และทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 
 1. ศรป. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 3 
เครื่องมือ ดังนี้ 
  1.1 แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
       1.2 แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 
  1.3 แบบตรวจการเป ิดเผยข ้อม ูลต ่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื ่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้  

 2. ศรป.นำข้อมูลสารสนเทศและความรู้มาใช้ จากผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ ศรป. ย้อนหลัง 4 ปี (2562 – 2565) และผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำหนดมาตรการและจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนในการปิด Gap และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานต่อไป  

 3. แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) จากผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก
และ 5 เดือนหลัง จำแนกรายตัวชี้วัด ตามตารางที่ 1  

 4. แสดงข้อมูลแนวโน้ม (T - Trends) ระดับผลคะแนนจากการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียภายใน (IIT) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี (2562 – 2565) ตามภาพที่ 1 ภาพรวมทั้งหน่วยงาน โดยจำแนกเป็น
รายปี รายรอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง  

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) เปรียบเทียบของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ระดับผลคะแนนจากผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรกและ 5 เดือนหลัง จำแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที ่
ปี 2565  

รอบ 5 เดือนแรก 
(ร้อยละ)  

ปี 2565  
รอบ 5 เดือนหลัง 

(ร้อยละ) 

เปรียบเทียบกับรอบ 
การดำเนินงานที่ผ่านมา 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 98.79 98.08 - 0.71 

2. การใช้งบประมาณ 96.59 92.50 - 4.09 

3. การใช้อำนาจ 94.60 92.31 - 2.29 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.97 95.51 - 1.46 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.05 91.99 - 7.06 

คะแนนภาพรวม 97.37 94.23  
                           

 จากตารางที ่ 1 เมื ่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน IIT รอบ 5 เดือนแรกและ 5 เดือนหลัง 
ปีงบประมาณ 2565 จำแนกรายตัวชี้วัด พบว่า ผลคะแนนรายตัวชี้วัดทุกตัวและผลคะแนนภาพรวมในรอบ 5 เดือน
แรกมากกว่าผลคะแนนของกรมอนามัยของรอบ 5 เดือนหลัง โดยมีผลคะแนนภาพรวม ร้อยละ 97.37 ขณะที่รอบ 
5 เดือนหลังมีผลคะแนนภาพรวมร้อยละ 94.23 โดยมีตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีคะแนนต่ำสุด อยู่ที่
ร้อยละ 91.99  
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ภาพที่ 1  สรุปผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพรวม ย้อนหลัง 4 ปี  
             (2562-2565)  
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คะแนนภาพรวม ย้อนหลัง 4 ปี (2562-2565)
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 จากภาพที่ 1 แสดงผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพรวม ย้อนหลัง 4 ปี (2562-2565) พบว่า คะแนนภาพรวมของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มีผลคะแนนที่สูงขึ้นเป็นลำดับ โดยปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนสูงสุด 
อยู่ที ่ 97.37  เมื่อดูคะแนนภาพรวมรอบ 5 เดือนหลังพบว่า มีคะแนนลดลง อยู่ที ่ร้อยละ 94.23 ซึ่งต้องนำไป
วิเคราะห์เพิ่มเติมและกำหนดมาตรการปิด Gap ในประเด็นย่อยทีมี่ค่าคะแนนน้อยต่อไป 
 สรุปโดยภาพรวม พบว่า จุดแข็งในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศศรป. คือมีผลคะแนนการประเมินย้อนหลัง 4 ปี มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป  
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ภาพที่ 2 การวิเคราะหผ์ลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
  โดยใช้ SWOC Analysis  

 
 3. การวิเคราะห์ GAP จากผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

  3.1 เมื่อพิจารณาผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  
รอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากตารางที ่ 1 พบว่า ตัวชี ้ว ัดที ่มีค่าคะแนนน้อยที ่สุด คือ  
ตัวช้ีวัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เมื่อดูค่าคะแนนในประเด็นย่อยของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย จะมีประเด็น
ย่อยข้อ 30 “ข้อย่อย 30.2 - 30.4 ทีม่ีผลคะแนนร้อยละ 88.46 ร้อยละ 88.46 และร้อยละ 86.54 ตามลำดับ  

1. ผู้บริหารใหค้วามสำคัญ
และสนบัสนุนการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

2. ทีมทำงานและเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

3. ศรป. มีกลไกการทำงานท่ี
ให้เกิดความโปร่งใส คือ มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการด้าน
ต่างๆ ในการกำกับตดิตาม
และตรวจสอบการดำเนินงาน 
ได้แก่ คณะกรรมการเร่งรดั
ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในและมีผูต้รวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน  

1. การดำเนินงานให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
จำเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักเกณฑ์ 
แนวทางปฏิบัติรวมถึง
ระเบียบต่างๆ ซึ่งมีการ
ปรับปรุงใหม่ มคีวาม
ละเอียดและซับซ้อน 
ผู้รับผิดชอบและบุคลากร
ในหน่วยงานต้องศึกษา
เพิ่มเตมิเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมากยิ่งขึน้ 

2. ภารงานเร่งด่วนจึงทำให้
การสื่อสารภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสยังมีน้อยหรือ
คลาดเคลื่อน 
 

 

1. กรมให้ความสำคัญและ
สนับสนุนหน่วยงาน โดยมี
แนวทางการขับเคลื่อนที่
ชัดเจน ทำให้หน่วยงาน
ขับเคลื่อนได้ง่าย 

2. กรมมีกลไกในการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานท้ัง
ในด้านแผนงาน 
งบประมาณ ส่งผลให้
หน่วยงานดำเนินงานได้
บรรลตุามเป้าหมาย 

 

 

1. การสร้างให้เกดิความ
มั่นใจต่อการดำเนินงาน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 

 
 

จุดแข็ง  
Strengths) 

 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

 

โอกาส 
(Opportunities) 

 

ท้าทาย 
(Challenges) 
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ข้อ 30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงนของท่าน ท่านมีการรับรู้ต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 30.2 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
ข้อ 30.3 มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
ข้อ 30.4 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

3.2 จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ SWOC Analysis ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ประเด็น Weakness คือ 1. การดำเนินงานให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติรวมถึง
ระเบียบต่างๆ ซึ่งมกีารปรับปรุงใหม่ มีความละเอียดและซับซ้อน ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในหน่วยงานต้องศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 2. ภารงานเร่งด่วนจึงทำให้การสื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสยังมีน้อยหรือคลาดเคลื่อน สำหรับประเด็น Challenge คือ 1. การสร้างให้
เกิดความมั่นใจต่อการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

4. ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : ไม่มีประเด็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จากแหล่งที่มาข้อมูลสรุปผลคะแนนการประเมินการรับรู้ IIT ของ ศรป.ที่ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ และข้อมูล
จากช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
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 จากผลสรุปข้างต้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศพิจารณาเห็นว่า ประเด็น GAP ดังกล่าว เป็นโอกาสในการพัฒนาและข้อท้าทายในการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศรป. จึงกำหนดมาตรการแนวทางเพ่ือปิด GAP โดยนำกลยุทธ์ PIRAB 
มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ OIT ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 มาตรการแนวทางเพ่ือปิด GAP โดยนำกลยุทธ์ PIRAB และเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ OIT 

 

 PIRAB มาตรการ/แนวทาง 
เหตุผลในการกำหนด
มาตรการแนวทาง 

ประเด็นความรู้ท่ีให้แก่ C/SH  OIT 

P : Partner 
B : Build Capacity  
 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การประชุมประจำเดือน ศรป. 
2. ส่งเสริมเพื่อยกระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

เพ ื ่อให ้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย
(บุคลากร ศรป.) ได้ม ีความ
เข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นต่อ
การดำเนินการ 

1. หล ักเกณฑ ์การเป ิดเผยข ้อมูล
ส า ธ า ร ณะ  Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: 
(OIT) 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของศรป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มาตรการ OIT  
ข้อ 6 การแก้ไขปัญหาทุจริต 
OC1: แนวปฏ ิบ ั ต ิ ก า รจ ั ดการ เร ื ่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
OC2: ช่องทางแจ้งเร ื ่องร ้องเร ียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
OC3: ข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
OC4: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
OC5: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม 
OC6: การประเมินความเสี ่ยงการทุจริต
ประจำปี 

R : Regulate  
 

3. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ 
ศรป. 

เพ ื ่อให ้การข ับเคล ื ่อนการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โ ป ร ่ ง ใ ส ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพ 
สามารถลดช่องว่างต่างๆได้ 
เ น ื ่ อ งจากงานด ั งกล ่ าวมี
ห ล ั ก เ ก ณฑ ์ ร า ยละ เ อ ี ย ด 
ร ะ เ บ ี ย บ ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง
ค ่ อ น ข ้ า ง ม า ก แ ล ะ ม ี ก า ร
ปรับปรุงใหม ่

A : Advocate  
 

4. สนับสนุนการเข้าถึงความรู้
และเทคโนโลยี 

เพ ื ่อให ้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย
ภายในสามารถเข้าถึงข ้อมูล
ความรู้ได้ง่ายขึ้น 
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แผนการขบัเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ระดบัความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนแรก 

หน่วยงาน  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

มาตรการ/แนวทาง แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ตัวชี้วดั/เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ  งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ ์
เชิงประมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 65 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 66 

*ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 66 

*ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 66 

1. เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส ใน
การประชุม
ประจำเดือน ศรป. 

1.1 ประชุมหารือผู้เก่ียวข้อง
เพื่อทบทวนสถานการณ์การ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ ศรป. 
 

1 คร้ัง 
 

- คณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม ศรป. 

 

- 23 พ.ย.65 - - - 

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแบบวัดการเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะบนเว็บไซตห์น่วยงาน 
(Open Data Integrity and 
Transparency – OIT) 
 

1 ดา้น 
 

- คณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม ศรป. 

 

- พ.ย.-ธ.ค.65 ม.ค.-ก.พ.66 - - 

2. สง่เสริมเพื่อ
ยกระดับการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ภายใน 

2.1 ชี้แจง/สื่อสารแก่ SH เพื่อ
ทำความเข้าใจแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and 
Transparency Assessment : 
IIT) 

1 คร้ัง 
 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายในมี

ความเขา้ใจ
แบบวดัการ

รับรู้ IIT 

คณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม ศรป. 

 

- - ม.ค.-ก.พ.66 - - 





ฟิลด์ ความต้องการ
  ช่ือองค์กร / ช่ือ-นามสกุล ต้องการ

  เบอร์โทรศัพท์

  อีเมล์

  ช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ

  ประเภทการติดต่อ ต้องการ

ช่ือหน่วยงาน *  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมควบคุมโรค
คุณวัฒนา มะสังหลง

0 2590 3832 หรือ 3836 line งานหลักของหน่วยงาน

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
คุณดวงกมล

0 203 5000 ต่อ 53108 duangkamolpitakvong@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

ท าเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.........................................

  ส าหรับระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  ส าหรับระบุอีเมล์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  ส าหรับระบุช่องทางการติดต่ออ่ืนๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  ส าหรับระบุประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ

 อย่างใดอย่างหน่ึง

ค าช้ีแจง

อธิบายฟิลด์ส าหรับกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ค าอธิบาย

                        โปรดใส่ข้อมูลบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน 
ต้ังแต่เร่ิมปีงบประมาณจนถึงวันท่ีส่งข้อมูล ท้ังงานหลักของหน่วยงาน งานจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และงานสนับสนุนอ่ืน ๆ 
                        ท้ังน้ี ให้ใส่ข้อมูลท้ังหมดเท่าท่ีมีและท่ีหน่วยงานสามารถให้ข้อมูลได้ โดยข้อมูลน้ีจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและใช้เพ่ือ
การเก็บข้อมูลส าหรับการประเมิน ITA เท่าน้ัน

  ส าหรับระบุช่ือองค์กรและช่ือนามสกุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1
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ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
คุณชัชสรญย์ เลิศเกียรติวงศ์

0 203 5000 ต่อ 42408 งานหลักของหน่วยงาน

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและ
บริหารความรู้ ส านักงาน ก.พ. คุณ
นิรมล ปล่ังพงษ์พันธ์

0 2547 1462 niramol@ocsc.go.th งานหลักของหน่วยงาน

กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
คุณฝน

0 2590 1683 ghdcb2021@gmail.com; งานหลักของหน่วยงาน

กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
คุณมยุรี

1 2590 1362 m_winothai@hotmail.com  line งานหลักของหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย     คุณ
ขนิษฐา

0 2590 4124 khanittha.v@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
คุณอวยพร

0 2619 5500 ต่อ 126 Uayporn@ftpi.or.th; งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร. รวิวรรณ บุพพัณหสมัย

0905670179 Rawiwan.B@chula.ac.th line งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. จุฬาภรณ์กองแก้ว

0945696336 chulaporn.k@chula.ac.th line งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.รนนท์ รุ่งนภาเวทย์

081-1498-5757 aek_rung@yahoo.co.uk line งานหลักของหน่วยงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ
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ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
คุณฐิติภรณ ตวงรัตนานนท์

08 5661 5136 Titiporn@ihpp.thaigov.net งานหลักของหน่วยงาน

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
คุณกรกมล ปรปักษ์ขาม

08 5937 8989 kornkamol.pora@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย
คุณนาตยา อังคนาวิน

0 2590 4336 narttaya.u@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

ส านักทันตสาธารณสุข
คุณวรมน อัครสุต

0 2590 4213 voramon.a@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
คุณกิรณา เทวอักษร

0 2590 4779 doh.kirana@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
คุณฐานิฉัตร เขียวเกษม

0 2590 4504 thanichat.k@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
คุณชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์

08 9747 8086 chonlaphan.p@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม 
คุณนวรัตน์ อภิชัยนันท์

0 2590 4461 nawarat.t@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
คุณผุสดี ประสิทธ์ิสมบัติ

0 2590 4180 pusadee.p@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
คุณวรวรรณ พงษ์ประเสริฐ

0 2590 4484 worrawan.ph@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

กองแผนงาน กรมอนามัย
คุณนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข

0 2590 4283 nardanongc@hotmail.com line งานหลักของหน่วยงาน

กองการต่างประเทศ สป. สธ.
คุณบรรลุ ศุภอักษร

0 2590 1370 bebiebanlu@hotmail.com line งานหลักของหน่วยงาน
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ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กองการต่างประเทศ สป. สธ.
คุณมยุรี วิโนทัย

0 2590 1367 m_winothai@hotmail.com line งานหลักของหน่วยงาน

องค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย
คุณธีราณี เตชะศรีวิเชียร

0 2547 0113 techasrivichient@who.int งานหลักของหน่วยงาน

องค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย
คุณสุชีรา บรรลือศิลป์

08 4751 3587 bunluesins@who.int งานหลักของหน่วยงาน

องค์การ UNICEF ประเทศไทย
คุณศิริรัตน์ ชุณศาสตร์

08 1846 8291 schunnasart@unicef.org งานหลักของหน่วยงาน

UNFPA ประเทศไทย
คุณปัญวรรณ ศุภศรี

0  687 0138 suphasri@unfpa.org งานหลักของหน่วยงาน

ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (IHPP)

ทันตแพทย์หญิงกนิษฐา บุญธรรมเจริญ

025902383 kanitta@ihpp.thaigov.net งานหลักของหน่วยงาน

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นางสาวธาริณี พังจุนันท์

025903987 sendtokob@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สุวรรณฤกษ์

draw_thedream@hotmail.com งานหลักของหน่วยงาน

กองงานคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

นางสาวพินาลิน เพ็ญทอง

pinalin.penthong@hotmail.com งานหลักของหน่วยงาน
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ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุม
โรค

ดร. ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์

khajohn.j@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ดร. ธนะวรรธน์ รัตนวิทูรย์

thanawat.envocc@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ส านักวิชาการสุขภาพจิต 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต

นางสาวศิวกานต์ สัมโมทย์

025908031 dmh.imhc3@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสด์ิ

025906210-12 ต่อ 822 piyanut.igm@hotmail.com งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

ดร.อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล

02 590 6211-13 ต่อ 820 Apiwan1@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ส านักเลขาธิการอาเซียน
Alautiah M. Rahmunanda

+6281360355904 a.rahmunanda@asean.org งานหลักของหน่วยงาน

นายนพรัตน์ นาคนพคุณ 0-2453-1741 FAX 02-4531745 งานจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

กุลทิชา กล่ินช้าง 081-3151095 FAX 02-5951391 งานจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

นางสาวจินดา ไพรงามเนตร 0-2590-4050 งานจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

บริษัท พรีซิช่ัน เพียวริไฟเออร์ จ ากัด 02-8896591 งานจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

งานอ านวยการ
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1 
 

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใส 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนแรก 

หน่วยงาน  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

มาตรการ/
แนวทาง 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั/เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ ์
เชิง

ประมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิง
คุณภาพ 

ไตร
มาส 
1 

ต.ค.-
ธ.ค. 
65 

ไตร
มาส 
2 

ม.ค.-
มี.ค. 
66 

ไตร
มาส 
3 

เม.ย.-
มิ.ย. 
66 

ไตร
มาส 
4 

ก.ค.-
ก.ย. 
66 

1. 
เสริมสร้าง
การมีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินงาน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส ใน
การประชุม
ประจำเดือน 
ศรป. 

1.1 ประชุม
หารือ
ผู้เก่ียวข้องเพื่อ
ทบทวน
สถานการณ์
การดำเนินงาน
คุณธรรมและ
ความโปรง่ใส
ของ ศรป. 
 

1 คร้ัง 
 

- คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 
 

- 23 
พ.ย.
65 

- - -  ดำเนินการแล้ว 
 
ได้ประชุมหารือผู้เก่ียวข้องเพื่อทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ ศรป.เม่ือวันที่ 23พ.ย. 65 และได้จัดทำสรุปรายงานการประชุม
ฯ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ศรป. ตัวชี้วัดที่ 2.1  
URL: https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_1.1.pdf  

1.2 ขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
ตามแบบวัด

1 ดา้น 
 

- คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม

- พ.ย.-
ธ.ค.
65 

ม.ค.-
ก.พ.
66 

- - อยู่ระหว่างดำเนินการ 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_1.1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_1.1.pdf
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งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
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เชิง
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ไตร
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1 

ต.ค.-
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65 

ไตร
มาส 
2 

ม.ค.-
มี.ค. 
66 

ไตร
มาส 
3 

เม.ย.-
มิ.ย. 
66 

ไตร
มาส 
4 

ก.ค.-
ก.ย. 
66 

การเปิดเผย
ข้อมูล
สาธารณะบน
เว็บไซต์
หน่วยงาน 
(Open Data 
Integrity and 
Transparency 
– OIT) 
 

จริยธรรม 
ศรป. 

 

2. สง่เสริม
เพื่อ
ยกระดับ
การรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

2.1 ช ี ้ แ จ ง /
สื ่อสารแก่ SH 
เพ ื ่ อทำความ
เข ้าใจแบบวัด
การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภ า ย ใ น 

1 คร้ัง 
 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย

ภายในมี
ความ
เข้าใจ

แบบวดั

คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 
 

- - ม.ค.-
ก.พ.
66 

- - อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการชี้แจง 
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65 

ไตร
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66 

ไตร
มาส 
3 

เม.ย.-
มิ.ย. 
66 

ไตร
มาส 
4 

ก.ค.-
ก.ย. 
66 

(Internal 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : 
IIT) 

การรับรู้ 
IIT 

3. กำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงาน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสของ 
ศรป. 

3.1 จดัทำ
แผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน
ตัวชี้วดัที่ 2.1 

1 ฉบับ - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

- พ.ย. 
65 

- - -  ดำเนินการแล้ว 
ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ศรป. ตัวชี้วัดที่ 2.1 
https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_2.2.pdf 

3.2 รายงาน
ความก้าวหน้า 
การดำเนินงาน
ในการประชุม

4 คร้ัง - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

- พ.ย.-
ธ.ค.
65 

ม.ค.-
ก.พ.
66 

- -  ด าเนินการแล้ว ครั้งที่ 1 
ได้รายงานความก้าวหน้าในการประชุม ศรป. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 ดูรายละเอียด 

ได้ที่เว็บไซต์ ศรป. https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_2.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_2.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66
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ประจำเดือน
ของ ศรป. 
 
3.3 รายงานผล
การดำเนินงาน
ตัวชี้วดัฯ ใน
ระบบ DOC 
ทุกเดือน 
 

4 คร้ัง - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

- พ.ย.-
ธ.ค.
65 

ม.ค.-
ก.พ.
66 

- -  ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 1 
ได้รายงานผลการดำเนินงานของเดือนพ.ย. 65 ในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว 

 3 . 5 จ ั ด ท ำ
แผนปฏิบัติการ
การป้องกันการ
ท ุ จ ร ิ ต แ ล ะ
เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ค ุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม ศูนย์
ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ

1 ฉบับ - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

     อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
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ระหว่างประเทศ 
ป ี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

4. สนับสนุน
การเข้าถงึ
ความรู้และ
เทคโนโลย ี

4.1 สื่อสารและ
เผยแพร่ข้อมูล
ค ว า ม ร ู ้ บ น
เว็บไซต์ ศรป. 
และช ่ อ งทาง
อ่ืนๆ  

2 เร่ือง - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

- ธ.ค. 
65 

ก.พ.
66 

- - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

 
        

ผู้รายงาน ชื่อ นางจารุมน บญุสงิห์  ตำแหน่ง นักวิเทศสมัพันธ์ชำนาญการพิเศษ    โทร 0 2590 4288  E-mail : jboonsing@gmail.com  
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