
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

หน่วยงาน  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

คณะทำงานได้ดำเนินการประชุมและ
จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมกอง
กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
 
 

ผู้รับผิดชอบจาก
ทุกกลุ่มงานเข้า
ร่วมจัดทำแผนฯ 

มีแผนปฏิบตัิการฯ
จำนวน 1 แผน 

           - / / 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร/เครือข่ายในการต่อต้านทุจริต 

๒.ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
 
 
 
 

ผู้บริหารฯ หน่วยงานได้ประกาศ
เจตนารมยข์ับเคลื่อนคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 

ในวันที่ 5 มกราคม 2565 

มีการประกาศ
เจตนารมณ์ 
จำนวน ๑ ครั้ง
และมีบุคลากรเข้า
ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 
 
 

คะแนนการ
ประเมินการรับรู้ 
การดำเนินงาน
คุณธรรมความ
โปร่งใสของ
หน่วยงาน 

           -          /             / 



ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนนิงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชีว้ัดและเปา้หมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

๓. การสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันทุจริตแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 
   - ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย
หรือโดยธรรมจรรยา/การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
  - มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน 

สื่อสารความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม และประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ ในที่ประชุม
กองฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  

สร้างความรับรู้/
เผยแพร่/สื่อสาร 
ที่ประชุมกองฯ 
 

คะแนนการ
ประเมินการรับรู้ 
การดำเนินงาน
คุณธรรมความ
โปร่งใสของ
หน่วยงาน 

           -          /             / 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนในไตรมาส ๒          

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

4. ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก 
คนดีศรีอนามัยของกรมอนามัย 
 

ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกคนดี
ศรีอนามัยจำนวน 3 คน ในวันที่ 16 
ธันวาคม 2564 

บุคลากรเข้าร่วม
การคัดเลือก
จำนวน 3 คน 

บุคลากรได้รับ
รางวัลคนดีศรี
อนามัยกรม 
จำนวน 1 คน 

           -          /             / 

๕. เข้าร่วมประกวดหน่วยงานคุณธรรม 
(การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ สมัครเข้าร่วม
ประกวด
หน่วยงาน
คุณธรรม จำนวน 
๑ ครั้ง 
 

หน่วยงานผ่าน
การคัดเลือกเป็น
หน่วยงาน
คุณธรรม 

           - ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2565 

- 



ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

๖. การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

มีมาตรการแนว
ทางการป้องกัน
การทุจริต 1 เรื่อง 
 

ความสำเร็จใน
การดำเนินงาน
โครงการและ
กิจกรรมลดความ
เสี่ยงในการทุจริต 

           - / / 

๗. การปรับปรุง/พัฒนาช่องทางที่ 
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

มีช่องทางการร้องเรียน 2 ช่องทาง
ได้แก่ 1. ทางเว็บไซด์หน่วยงาน 
๒. กล่องรับความคิดเห็น/ข้อ
ร้องเรียน 
 

แสดงช่อง 
ข้อร้องเรียน 
การทุจริต  
อย่างน้อย ๒ 
ช่องทาง  

ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริตของกองฯ 

           - 
 

         / 
 
 
 
 
 
 

            / 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายการมีส่วนร่วมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

๘. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ
หน่วยงาน 

ดำเนินการจัดตั้งชมรมจริยธรรม 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
เรียบร้อยแล้ว 

จัดตั้งชมรม
จริยธรรมของกอง
กิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ 

บุคลากรใน
หน่วยงานมีความ
ตระหนักและให้
ความสำคัญใน
การป้องกันการ
ทุจริต 

           - / / 



ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม ความผูกพัน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 

๙. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และ
วัฒนธรรมองค์กร ตามหลักคุณธรรม
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)  
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
และปลูกฝัง
ค่านิยมในด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม  

           - เดือนกค.-กย. ๖๕  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนามาตรฐานการบริหารที่โปร่งใส ตามเกณ๔ฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
๑๐. ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) 

เพ่ือพัฒนามาตรฐานการบริหารงาน
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) 
 

มีการดำเนินการ
ตามแผนการ
ขับเคลื่อนเป็นไป
ตามท่ีกำหนด 

คะแนนผลการ
รบัรู้การ
ดำเนินงาน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
(ITA) ของ
หน่วยงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๕ 

           - / / 
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ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ              

ได้ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองฯ                
เพื ่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ และร่วมกันขับเคลื ่อนการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อน                 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ได้ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน             
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
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รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ครั้งที่ ๒/256๕ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มกราคม  ๒56๕ 

ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๗ 
   ....................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  นางสาวพรรณี     พันธ์เสอื                                                                      ประธาน 

2.  นายวสันต์          อุนานันท์                                                                 คณะทำงาน 
๓.  นางสาวพัทธ์ธีรา   พระราช                                                                 คณะทำงาน 
๔.  นายสันสนะ        ณรงค์อินทร์                                                             คณะทำงาน 
๕.  นายธวชัชัย         แคใหญ่                                                                  คณะทำงาน 
๖.  นายชวพล          หัชลีฬหา                                                                คณะทำงาน                            
๗.  นายฤทธิรงค์       โพธิ์กลางดอน                                                           คณะทำงาน 
๘.  นางสาวอนงค์นาถ  อำมาตย์มณี                                          คณะทำงานและเลขานุการ    
๙.  นางสาวรุ่งนภา     ดุงสูงเนิน                                        คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ    

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ลาพักผ่อน/ลาป่วย) 
1.  นางสาวธวัลรัตน์   ใหม่รตันไชยชาญ 
๒.  นางสาวปทุมรัตน์  สามารถ 
๓.  นายธวชัชัย         ทองบ่อ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปิยะนุช  ฤทธิ์ชารี  
2. นางสาวพรรณี   ทับธานี 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.3๐ น.   
         

วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองกิจกรรม 

ทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๕ เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางในการปฏิบัติตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข 

 

              มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/2564  ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  256๔ 
 

              มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/2564  ลงวนัท่ี                                          
๒๙  พฤศจิกายน  256๔    
 

วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.๑  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
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ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
                                            

        - ๒ - 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ  

๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้ 
          - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑  โครงการ 

                     - จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕  รวม     -    บาท 
                     - เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                      • หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม จำนวน  ๒  แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน ๕๑ คน 
                       • หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  จำนวน  ๒  แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน ๕๑ คน 
 

                     - ระยะเวลาที่ดำเนินการ  ๑๒  เดือน  
 

                     - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบัติการ 
                       • กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม  บุคลากรของกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และหลักศาสนา ให้มีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ 
                       • กองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ  มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมาย/เพ่ิมสูงขึ้นอยู่ในระดับสูงมากข้ึนไป   

 

        มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบเลขาฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

3.๒   การปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   
                    เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน 
เป ็นไปตามยุทธศาสตร ์ และค่าเป ้าหมาย การดำเน ินงานคุณธรรมและความโปร ่งใส  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  และให้สอดคล้องกับแผนระดับกรม และประเด็นที ่ต ้องพัฒนาในการ
ดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันทุจริตของหน่วยงาน  จึงควรมีการปรับปรุงแผนปฏบิตัิ
การดังกล่าว   
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบเลขาฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
    ๔.๑  กิจกรรมการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
                     จากผลสำรวจคุณธรรมเป้าหมายของบุคลากรภายในหน่วยงานจาก”ปัญหาที่อยากแก้” และ “ 
ความดีที่อยากทำ” สรุปผลดังนี้  
                     ปัญหาที่อยากแก้ 

๑. การตรงต่อเวลาในการประชุม และการมาปฏิบัติงาน  
๒. การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ  
๓. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
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๔. การลดภาวะโลกร้อน  (4R)  
๕. การสร้างความรอบรู้ด้านการเงิน  ประหยัด พอเพียง 

                                  - ๓ -      
ความดีที่อยากทำ  
๑. การประหยัดทรัพยากร ลดการใช้ทรัพยากร และวัสดุสำนักงาน  
๒. การเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ  
๓. การสอนงานรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง    
๔. การส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาพให้กับประชาชน  
๕. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพ่ือประชาชน  

ทั้งนี้  ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการเสนอผู้บริหารประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงานต่อไป 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบเลขาฯ  ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

   ๔.๒  แนวทางการจัดตั้งชมรมจริยธรรม 
           ตามที่กรมอนามัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยดำเนินงานคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาหน่วยงาน  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายการมีส่วนร่วมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม จึง
ขอให้คณะทำงานฯ แจ้งภายในกลุ่มงานเข้าร่วมชมรมจริยธรรมของกองฯ ต่อไป  

 

         มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
               ไม่มี 
 
ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น 
 
                                                                                    นางสาวอนงค์นาถ  อำมาตย์มณี  
                                                                                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม       
 
                                                                                        นางสาวพรรณี   พันธ์เสือ    
                                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                           
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๒.  ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตฯ  
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           ๓.  สร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
                     คณะทำงานฯ  ได้ดำเนินการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม และประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ ในที่ประชุมกองฯ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพ่ือสร้างความรอบรู้และประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

      การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
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            ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยของกรมอนามัย   
                กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยคณะกรรมการบริหารกองฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัย ประจำปี ๒๕๖๔ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ 
และสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดความภาคภูมิใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และเสนอรายชื่อ จำนวน ๓ ราย รายละเอียดดังนี้    
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             ๕. ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต            
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การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
 

ชื่อกระบวนงานหรือชื่อโครงการ  การจัดซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  
                                          จำนวน ๑ ชุด 
 

หน่วยงาน  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   
  
ลำดับ 
ที ่

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑. 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน: 
การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) 
ขอบเขตงาน 
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 
- การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาจ 
มีการกำหนดเจาะจงยี ่ห ้อใดยี ่ห ้อหนึ ่งไม ่ได้
ดำเนินการตามมาตรฐานหรือแนวทางท่ีถูกต้อง 
ตามระเบียบฯ และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 
๓ รายขึ้นไป 
 

๑. กำหนดแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ. 
    จัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการสืบราคาอย่างน้อยจำนวน      
    ๓ รายขึ้นไป 
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ TOR ก่อนดำเนินการ 
    ประกาศร่างประกวดราคา 

๒. ขั้นตอนการดำเนินงาน: 
ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา/รายงานผลการ 
พิจารณา/ประกาศผู้ชนะ 
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 
-  การพ ิจารณา/สร ุปผลการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ า ง
เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
และเสนอความเห็นการอนุมัติ 
 
 

๑. แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
     ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ 
    จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ 
    จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับ 
    ผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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     ๖. การปรับปรุง/พัฒนาช่องทางท่ีสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
                 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้รับบริการหรือ
สาธารณะเข้าถึงข้อมูลได้ โดยในส่วนของช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคคลภายนอก
หรือเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ออนไลน์ และกล่องแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนประจำหน่วยงาน 
 

ทางกล่องแสดงความคิดเห็น/รับเรื่องร้องเรียน 

ตั้งอยู่ที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 

 

ทางเว็บไซต ์ https://dopah.anamai.moph.go.th/th 

ของเว็บไซต์กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th
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      ๗. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  
               กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมจริยธรรมของกองฯ เรียบร้อยแล้ว โดย
สมาชิกชมรมมาจากบุคลากรทุกกลุ่มงานภายในกองฯ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนชมรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น   
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การจัดตั้งชมรมจริยธรรม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 
1. ชื่อชมรมจริยธรรม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
2. ตราชมรม (ถ้ามี) 
3. ที่ปรึกษา 
 ชื่อ-นามสกลุ  นายอุดม  อัศวุตมางกุร   
 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
 (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ) 
 ที่อยู่  เลขท่ี 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 โทรศัพท ์ 02-590-4582 
 

4.ตำแหน่งและรายช่ือคณะกรรมการบริหารชมรม (ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 15 คน) 
ดังนี้  

4.1 ประธานชมรม 
ชื่อ-นามสกลุ  นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์ ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
โทรศัพท ์ 02-590-4589 
E-mail - nongpanga.s@anamai.mail.go.th 

4.2 รองประธาน 
ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
โทรศัพท ์ 02-590-4588 
E-mail - phannee.p@anamai.mail.go.th 

4.3 เหรัญญิก 
ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
โทรศัพท ์ 02-590-4594 
E-mail -  patteera.p@anamai.mail.go.th 

4.4 ผู้ช่วยเหรัญญิก 
ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวชญาภา  แตงจั่น ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
โทรศัพท ์ 02-590-4594 
E-mail - jirapa.t@anamai.mail.go.th 
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4.5 เลขา/ผู้ประสานงาน 
ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวอนงค์นาถ  อำมาตย์มณี   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
โทรศัพท ์  02-590-4582 
E-mail - anongnart.u@anamai.mail.go.th 

4.6 ผู้ช่วยเลขา/ผู้ประสานงาน 
ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวรุ่งนภา  ดุงสูงเนิน   ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
โทรศัพท ์  02-590-4593 
E-mail - rungnapa.d@anamai.mail.go.th 

4.7  กรรมการ  
 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวธวัลรัตน์   ใหม่รัตนไชยชาญ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 

              โทรศัพท ์ 02-590-4585 
        E-mail - thawanrat.m@anamai.mail.go.th 
 4.8  กรรมการ  
 ชื่อ-นามสกลุ  นายวสันต์  อุนานันท์ ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 

              โทรศัพท ์ 02-590-4413 
        E-mail - wasan.u@anamai.mail.go.th 
4.9   กรรมการ 

 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวปิยะนุช  ฤทธิ์ชารี   ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
โทรศัพท ์ 02-590-4590 
E-mail - piyanut.r@hotmail.com 

4.10  กรรมการ 
  ชื่อ-นามสกลุ  นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์ ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 

               โทรศัพท ์ 02-590-4585 
         E-mail - sansana.n@anamai.mail.go.th 
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4.11   กรรมการ 
  ชื่อ-นามสกลุ  นายชวพล  หัชลีฬหา  ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 

               โทรศัพท ์ 02-590-4413 
         E-mail - chawapon.h@anamai.mail.go.th 

      4.12   กรรมการ 
  ชื่อ-นามสกลุ  นายธวัชชัย  ทองบ่อ   ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

  ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
 โทรศัพท ์ 02-590-4592 
 E-mail - tawadchai.t@anamai.mail.go.th 

      4.13  กรรมการ 
  ชื่อ-นามสกลุ  นายธวัชชัย  แคใหญ่   ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

  ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
 โทรศัพท ์ 02-590-4589 
 E-mail - tawatchai.k@anamai.mail.go.th 

4.14  กรรมการ 
  ชื่อ-นามสกลุ  นายเศวต  เซี่ยงลี่  ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
 โทรศัพท ์ 02-590-4592 
 E-mail - sawed.s@anamai.mail.go.th 

      4.15  กรรมการ 
  ชื่อ-นามสกลุ  นายฤทธิรงค์  โพธิ์กลางดอน ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ ส3 

  ที่อยู่  เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 7 
 โทรศัพท ์ 02-590-4582 
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รายช่ือสมาชิกชมรมจริยธรรม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง E-mail โทรศัพท์ 
๑ นายอุดม อัศวุตมางกุร นนท์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกาย 

เพื่อสุขภาพ  
(ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ) 

asawut@hotmail.com 02-590-4582 

2 นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ ไก่ นักวิชาการสาธารณสุข 
ชำนาญการพิเศษ 

nongpanga.s@anamai.mail.go.t
h 

02-590-4589 

3 นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ เจี๊ยบ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน phannee.p@anamai.mail.go.th 02-590-4588 
4 นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี รัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน natthanan.n@anamai.mail.go.th 02-590-4583 

5 นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช แจ็ค เจ ้าพนักงานการเง ินและบ ัญชี
ชำนาญงาน 

patteera.p@anamai.mail.go.th 02-590-4594 

6 นางสาวธวัลรัตน์ ใหม ่ ร ั ตน ไชย
ชาญ 

นุ้ย นักว ิ เคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 

thawanrat.m@anamai.mail.go.t
h 

02-590-4585 

7 นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ ตั๊ก นักว ิ เคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 

nattaka.k@anamai.mail.go.th 02-590-4585 

8 นายวสันต ์ อุนานันท์ เก่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ wasan.u@anamai.mail.go.th 02-590-4413 
9 นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ ก้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ pathumrat.s@anamai.mail.go.th 02-590-4592 
10 นางสาวปิยะนุช ฤทธ์ิชารี ฝน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ piyanut.r@hotmail.com 02-590-4590 
11 นางสาวพรรณี                   ทับธานี นุ๊ก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ punnee.t@anamai.mail.go.th 02-590-4589 
12 นายสันสนะ ณรงค์อินทร์ นิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ sansana.n@anamai.mail.go.th 02-590-4585 
13 นา ง ส า วอ น ง ค์

นาถ 
อำมาตย์มณี แต๋ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน anongnart.u@anamai.mail.go.th 02-590-4582 

14 นายฤทธิรงค์ โพธ์ิกลางดอน ป๊อบ พนักงานธุรการ ส3  02-590-4582 
15 นางสาวจิรัญชญา พารอด แหว๋ว พนักงานธุรการ ส3 jiranchaya.p@anamai.mail.go.th 02-590-4594 
16 นางสาวชญาภา แตงจั่น หนุ่ย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี jirapa.t@anamai.mail.go.th 02-590-4594 
17 นางสาวกรรณิกา แก่นสาร อุ้ม เจ้าพนักงานธุรการ kannika.k@anamai.mail.go.th 02-590-4593 
18 นางสาวรดาธร เชื้อทองดี โอ๋ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน tussaporn.c@anamai.mail.go.th 02-590-4585 
19 นายเศวต เซ่ียงลี่ เศวต นักวิทยาศาสตร์การกีฬา sawed.s@anamai.mail.go.th 02-590-4592 
20 นายธวัชชัย ทองบ่อ หรั่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา tawadchai.t@anamai.mail.go.th 02-590-4592 
21 นายชวพล หัชลีฬหา ปืน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา chawapon.h@anamai.mail.go.th 02-590-4413 
22 นายธวัชชัย แคใหญ ่ ตูน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา tawatchai.k@anamai.mail.go.th 02-590-4589 
23 นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน ติ๊ก นักจัดการงานท่ัวไป rungnapa.d@anamai.mail.go.th 02-590-4593 
24 นายรังสิต ศรีพรหม เปอร์ นักจัดการงานท่ัวไป rungsit.s@anamai.mail.go.th 02-590-4593 
25 นายพิเชษฐ์        นกบิน เชษฐ ์ พนักงานขับรถยนต์  02-590-4582 
26 นายณัฐพงษ์              อินต๊ะปัญญา แจ็ค พนักงานขับรถยนต์  02-590-4582 
27 นายพงษ์พันธ ์ สมบูรณ์ทรัพย์ ดำ พนักงานขับรถยนต์  02-590-4582 
28 นางสาวอัญชลี                                 จุฑานนท์ อัญ พนักงานธุรการ  02-590-4582 
29 นางสาวนูรอารีนี                  บูงอ นี นักจัดการงานท่ัวไป  02-590-4583 
30 นายสมภพ จันทะดวง เปี๊ยก นักวิทยาศาสตร์การกีฬา rebornfu@gmail.com 02-590-4590 

  

 ๘. ขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
                กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียด
ตามผลการดำเนินงานฯ และคะแนนการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ของหน่วยงานมีผล
คะแนนร้อยละ ๘๕.๖๐ คะแนน ดังนี้ 
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แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
มาตรการ/แนวทาง 

 

 
แผน/โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

 
1. สร้างความรับรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 
 

๑.๑ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานฯ 
 
 
 
 
๑.๒ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริต  
 
 
 
๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานป้องกัน
การทุจริต และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
 

๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 

๑ ครั้ง 
 
 

 
 
แผนปฏิบัติการฯ 
จำนวน ๑  ฉบับ 

 
 

คณะทำงานฯ ดำเนินการประชุมเม่ือ 
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๖๕ เพ่ือทบทวน
วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และจัดทำ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดฯ  
 
ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กองฯ ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริตในวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๕  
 
คณะทำงานฯ ร่วมดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเรียบร้อย
แล้วและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับในที่
ประชุมกองฯ และเว็บไซด์หน่วยงาน 

- เอกสารสรุปรายงานการประชุมฯ 
- เอกสารรายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
- แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
 
บุคลากรรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม 
ซึ่งมีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต  
 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
- เจ้าหน้าที่รับทราบและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต 

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสารเรื่องการใช้
งบประมาณ 

- ทบทวน ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซด์หน่วยงาน 
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ 
OIT 

๒ ครั้ง 
 

ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณตาม
มาตรการ OIT เรียบร้อยแล้วตามกำหนด
ในแผนการขับเคลื่อนฯ 

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซด์
หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลใน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้  
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มาตรการ/แนวทาง 

 

 
แผน/โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

 
๓. มาตรการ กลไก ในการ
ดำเนินการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

 

๓.๑ จัดทำมาตรการความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
๓.๒ ประเมินความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใส

ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

๑ มาตรการ 
 
 
 
 

ประเมินความ
เสี่ยงโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินสูงสุดของ
หน่วยงาน 

จำนวน ๑ เรื่อง 
 

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตและ
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต โครงการการจัดซื้อชุดปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางร่างกาย จำนวน ๑ ชุด 

การดำเน ินการจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ า งของ
หน่วยงานดำเนินการภายใต้มาตรการ 
ดังกล่าว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
 
- เอกสารการประเมินความเสี่ยงทุจริต 
จำนวน ๑ ฉบับ 

- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทุจริต จำนวน ๑ ฉบับ 

๔.  ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน 
การทุจริต  
 

เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต  
 

   ๒ ครั้ง มีการสื่อสารความรู้ในการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
ในที่ประชุมกองฯ จำนวน ๑ ครั้งตามแผน
ขับเคลื่อน 

บุคลากรได้รับความรู้ ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม ซึ ่งทำให้เกิด
จ ิตสำนึกในการปฏิบ ัต ิงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
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สรุปปัญหา/อุปสรรค  
        กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานจากผู้บริหารฯ และบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ส่งผลให้การดำเนินงานมาตรการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นกลไกในการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  มีการ 
ปรับเปลี่ยนไปตามวิถี New Normal และบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม และ   
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) รวมทั้งยังไม่ได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือดำเนินการ              
 

ข้อเสนอแนะ  
       จากผลคะแนนการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ของหน่วยงานมีผลคะแนน
ร้อยละ ๘๕.๖๐ คะแนน ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นคณะทำงานฯ ควรนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัย   
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในรอบ ๖ 
เดือนหลังต่อไป 
 
 
 

ผู้รายงาน    ชื่อ  นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน    โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๔๕๘๘ 

E-mail : Phannee.P@anamai.mail.go.th 
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