แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการการดําเนินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน กองคลัง กรมอนามัย
ยุทธศาสตร/
วัตถุประสงค/กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 :
สรางสังคมที่ไมทนตอการ
ทุจริต
วัตถุประสงค:
๑) เพื่อสงเสริม/พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและการ
จัดการองคกรในการปองกัน
การทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อสงเสริม/สนับสนุน
ใหบุคลากรมีสวนรวมไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
สรางจิตสํานึกดานการ
ปองกันการทุจริต และการ
ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางนําสูการ
ปฏิบัติ

กลยุทธ :
1.1 วางระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
และการจัดการองคกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปองกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

๑.๑.๑ แตงตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรมในหนวยงานกองคลัง

เปาหมาย

1 ฉบับ

การรายงานผลการดําเนินงาน
ผลลัพธตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
1 ฉบับ
คําสั่งแตงตัง้ คณะทํางาน

เลขที่ 7/2564 ลงวันที่
21 ธันวาคม 2563

 รอบ 6 เดือนแรก
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
หนวยงาน (แนบ link)

https://finance.anamai.moph.go.th/th/tran
sparencypolicy/download?id=74167&mid=320
93&mkey=m_document&lang=th&did=2

4138

1.1.2 การจัดทําแผนสงเสริมคุณธรรม.
จริยธรรม และความโปรงใส กองคลัง

1 แผน

มีแผนสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ ที่ คกก. เสนอ

ผูอํานวยการลงนามอนุมัติ
โดยมีกิจกรรมภายใตแผนฯ
เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความโปรงใส
ของหนวยงานกองคลัง
ประจําป 2564
(รอบ 6 เดือนแรก)

1 แผน

https://finance.anamai.moph.go.th/th/tran
sparencypolicy/download?id=74168&mid=320
93&mkey=m_document&lang=th&did=2

4139

-2ยุทธศาสตร/
วัตถุประสงค/กลยุทธ

๑.๒ พัฒนาศักยภาพ
และสรางการมีสวนรวม
ของบุคลากร/เครือขาย
ในการตอตานการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

1.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา TOR
ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให
ถูกตอง และเปนธรรมกับคูสญ
ั ญา ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

1 ครั้ง/
120 คน

1.2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขาย
ดานการเงินการคลัง” ประจําปงบประมาณ
2564

1 ครั้ง/
160 คน

การรายงานผลการดําเนินงาน
ผลลัพธตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
มีการจัดประชุม
1 ครั้ง/มีผูเขาประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่
คิดเปนรอยละ 100
28 – 30 ตุลาคม 2563 ผูเขารับการประชุม
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอรท
ไดรับความรูค วาม
จังหวัดนครนายก
เขาใจจากโครงการฯ
เปาหมายโครงการ 120 คน และ ผลประเมินของผู
เขารับการอบรมมี
มีผูเขาประชุม 124 คน
(มีผูเขารวมประชุมโครงการ ความพึงพอใจดาน
เกินกวาเปาหมายที่กําหนด) ความรู ความเขาใจใน
การเขารับการอบรม
ดังกลาวอยูในระดับพึง
พอใจมากที่สุด
(𝑥𝑥̅ = 4.60)
คิดเปนรอยละ
92.00
มีการจัดประชุม
1 ครั้ง/ผูเขา
เชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่
ประชุมคิดเปน
16 – 18 ธันวาคม 2563 รอยละ 93.12
ณ โรงแรมเดอะ รอยัลริเวอร
กรุงเทพมหานคร
เปาหมายโครงการ 160 คน
มีผูเขาประชุม 149 คน

การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
หนวยงาน (แนบ link)

https://finance.anamai.moph.go.th/th/new
s-anamai/194155
https://finance.anamai.moph.go.th/webupload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ced
bf5e73d8f/202104/m_news/33395/20
1303/file_download/99e586f027bfacdc
1027cdf9f9be0442.pdf

https://finance.anamai.moph.go.th/th/new
s-anamai/205094

-3ยุทธศาสตร/
วัตถุประสงค/กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

๑.๒ พัฒนาศักยภาพ
1.2.3 การประกาศเจตนารมยขับเคลื่อน
และสรางการมีสวนรวม คุณธรรมและตอตานทุจริต
ของบุคลากร/เครือขาย
ในการตอตานการทุจริต

เปาหมาย

1 ครั้ง/ผูเขารวม
ไมนอยกวา
รอยละ 50

(ตอ)

1.2.4 กิจกรรมสงเสริมคานิยม ความผูกพัน
และวัฒนธรรมองคกร เชน
- การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ
วันสําคัญตางๆ
(ทําบุญตักบาตรในเทศกาลงานบุญตางๆ)
- รณรงคการแตงกายผาไทย/ชุดราชการ
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
(การเขารวมรวมกิจกรรมในพิธีฯ)
- กิจกรรม work life balance
- กิจกรรม Healthy Workplace
- ฯลฯ

ภาพกิจกรรมของ
กิจกรรมภายใต
แผนปฏิบัติการฯ

การรายงานผลการดําเนินงาน
ผลลัพธตามตัวชี้วัด การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
(แนบ link)
มีการประกาศเจตนารมย
1 ครั้ง/ผูเขารวม https://finance.anamai.moph.go.th/th/transp
arencyสุจริตในการบริหารองคกร จํานวน 40 คน
policy/download?id=74167&mid=3209
และดานทุจริตคอรัปชั่น โดย คิดเปนรอยละ
3&mkey=m_document&lang=th&did=241
ผูอํานวยการกองคลัง
65.57
38
หัวหนากลุมงาน บุคลากรใน
หนวยงาน รวมลงนาม
รับทราบและปฏิบตั ิตาม
ประกาศฯ เมื่อวันที่ 24
ธ.ค. 63
https://finance.anamai.moph.go.th/webดําเนินงานกิจกรรมไดครบ ภาพกิจกรรม
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6c
ทุกกิจกรรมตามแผน
ตามที่กําหนด
ในรอบ 6 เดือนแรก
ในแผนปฏิบัติการฯ edbf5e73d8f/m_document/32093/2
5780/file_download/2c7816dc49f7b
c437f21ba996682a4d2.pdf

-4ยุทธศาสตร/
วัตถุประสงค/กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนา
ระบบปองกันการทุจริต
เชิงรุก
วัตถุประสงค: เพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธการ
ปฏิบัตติ นตามประมวล
ขาราชการพลเรือนและ
ขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการกรมอนามัย
กลยุทธ:

โครงการ/กิจกรรม

2.2.๑ การสงเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับ
วาดวยจรรยาขาราชการกรมอนามัย

- บุคลากรลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบตั ิ
ตามขอบังคับจรรยาฯ

เปาหมาย

รอยละ 80

การรายงานผลการดําเนินงาน
ผลลัพธตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
ประชาสัมพันธการปฏิบตั ิตน จํานวน 55 คน
ตามประมวลขาราชการพล คิดเปนรอยละ 91.16
เรือนและขอบังคับวาดวย
ของบุคลากรรับทราบ
จรรยาขาราชการกรม
และถือปฏิบัติ ตาม
อนามัย และแจงเวียนเปน จรรยาขาราชการ
เอกสารใหบุคลากรใน
กรมอนามัย
หนวยงานรับทราบและ
ถือปฏิบัติ

การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
หนวยงาน (แนบ link)

https://finance.anamai.moph.go.th/th/tr
ansparencypolicy/download?id=80064&mid=320
93&mkey=m_document&lang=th&did=
25779

๒.1 เสริมสรางความ
เขมแข็งและขยายการมี
สวนรวมเครือขาย
คุณธรรม จริยธรรม และ
การปองกัน การทุจริต
ผูรายงาน ชื่อ นางสาวปวิตรา รุงเรือง ตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ โทร 0 2590 4134

E-mail : pawitra.r@anamai.mail.go.th

 รอบ 6 เดือนหลัง
(เมษายน - กันยายน 2564)

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการการดําเนินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน กองคลัง กรมอนามัย
ยุทธศาสตร/วัตถุประสงค/กล
ยุทธ
ยุทธศาสตร : สรางสังคม
ที่ไมทนตอการทุจริต
วัตถุประสงค: เพื่อสงเสริม/
สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวม
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
สรางจิตสํานึกดานการปองกัน
การทุจริต และการประยุกต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางนําสูการปฏิบตั ิ
๑.1 พัฒนาศักยภาพและสราง
การมีสวนรวมของบุคลากร/
เครือขายในการตอตานการ
ทุจริต

การรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธตามตัวชี้วัด
การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
หนวยงาน (แนบ link)
กิจกรรมการสงเสริม/สนับสนุน
การสื่อสารกิจกรรม ประชาสัมพันธ
มีการสื่อสารกิจกรรม https://finance.anamai.moph.g
บุคลากรในการรับรูปญ
 หาและรวมกัน ผานชองทาง
ใหความรู เพื่อเปนการ ผานชองทางออนไลน o.th/webแกไข ภายใตหัวขอ “ปญหาที่
ออนไลน
upload/19xea11d5b0d4cea5
เนนย้ําสิ่งที่ไมพึงปฏิบัติ จํานวน 1 ครั้ง
อยากแก...? ความดีที่อยากทํา”
จํานวน 1 ครั้ง/
0a23c6cedbf5e73d8f/20210
(Don’t) และสิ่งที่พึง
ในดือน ก.ค.64
7/m_news/33395/204720/fi
ปฏิบัติ (Do) ใน
le_download/ca7849bbfbd46
หนวยงาน เปนการ
ac132b614efca9490d8.pdf

สื่อสารเชิงสัญลักษณ
ซึ่งจดจําไดงาย สามารถ
เขาใจและปฏิบัติได
ถูกตองมากขึ้น ซึ่งเปน
เปาหมายคุณธรรมสุจริต
ของหนวยงาน เปนการ

ประชาสัมพันธเชิง
สัญลักษณ Don’t
และ Do ในองคกร

-2ยุทธศาสตร/วัตถุประสงค/กล
ยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร: พัฒนาระบบ
การเผยแพรคุณธรรมสุจริตในการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก
จัดซื้อจัดจางผานชองทางออนไลน
วัตถุประสงค: เพื่อเผยแพรการ
ปองกันการทุจริตผานชองทาง/
รูปแบบที่หลากหลายสูเครือขาย/
ประชาชน เพื่อใหมีศักยภาพ/
สมรรถนะในการปองกันการทุจริต
กลยุทธ: แนวทางการปองกัน
การทุจริต

การรายงานผลการดําเนินงาน
ผลลัพธตามตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
การดําเนินงานของการ
การเผยแพร
มีการเผยแพร
ประชาสั
ม
พั
น
ธ
ข
า

วสาร
คุณธรรมสุจริตใน
คุณธรรมสุจริตใน
“คุ
ณ
ธรรมสุ
จ
ริ
ต
”
แจ
ง
การจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจางผาน
ข
อ
มู
ล
ประชาสั
ม
พั
น
ธ
ผานชองทาง
ชองทางออนไลน
พฤติ
ก
รรมใดหรื
อ
การ
ออนไลน
จํานวน 1 ครั้ง
ปฏิ
บ
ต
ั
ใ
ิ
ดที
เ
่
รี
ย
กว
า
เป
น
การ
จํานวน 1 ครั้ง /
ทุจริตการจัดซื้อจัดจาง
ในเดือน ก.ค.64
เปนสิ่งที่ไมพึงปฏิบัติ
(Don’t) ในหนวยงาน เชน
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(TOR) ที่เอื้อประโยชน
เฉพาะรายรายหนึ่ง กําหนด
ราคากลางสูงกวามาตรฐาน
ราคากลางที่กําหนดหรือ
ราคาสูงเกินจริงกวา
ทองตลาด เรียกเก็บเงิน/
ผลประโยชน มีผลประโยชน
ทับซอนหรือมีสวนไดสวน
เสีย เอื้อประโยชนตนเอง
หรือผูใดผูหนึ่ง

การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
หนวยงาน (แนบ link)
https://finance.anamai.moph.g
o.th/webupload/19xea11d5b0d4cea5
0a23c6cedbf5e73d8f/20210
8/m_news/33395/204720/fi
le_download/8cfc96e7068e5
c569b7850aaa3d2a79f.pdf

-3ยุทธศาสตร/
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ยุทธศาสตร: ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (CPI)
วัตถุประสงค: พัฒนา
เครื่องมือ/มาตรฐาน/
แนวทางการประเมิน
และความโปรงใสของ
องคกรที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบริบทของ
องคกร เพื่อยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (CPI)
กลยุทธ: พัฒนา
มาตรฐานการ
บริหารงานที่โปรงใส
ตามเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)

โครงการ/กิจกรรม

กําหนดเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
- ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน (ITA)

เปาหมาย

ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
ผานเกณฑ
ระดับ 5

การรายงานผลการดําเนินงาน
ผลลัพธตามตัวชี้วัด
การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
หนวยงาน (แนบ link)
การดํ า เนิ น งานคุ ณ ธรรม มีผลการประเมินตัวชี้วัด http://doc.anamai.moph.go.
และความโปร งใสของ ผานเกณฑระดับคะแนน th/index.php?r=strหนวยงาน (ITA)
4.6429
indicator-opdc/index
รอบ 6 เดือนหลัง ผลการ รอยละการรับรู
รับรูการดําเนินงานภายใน การดําเนินงานคุณธรรม
หนวยงาน IIT 5 ตัวชี้วัด และความโปรงใสของ
มีดังนี้
หนวยงาน (ITA)
1. การปฏิบัติหนาที่
รอบ 6 เดือนหลัง
รอยละ 97.11
รอยละ 90.25
2. การใชงบประมาณ
(ไดคะแนนอิงตาม
รอยละ 90.08
ตัวชี้วัดกรมฯ
3. การใชอํานาจ
รอยละ 90.04)
รอยละ 91.04
4. การใชทรัพยสินของ
ราชการ รอยละ 87.99
5. การแกไขปญหาการ
ทุจริต รอยละ 91.81

ผูรายงาน ชื่อ นางสาวปวิตรา รุงเรือง ตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ โทร 0 2590 4134

E-mail : pawitra.r@anamai.mail.go.th

