
แบบรายงานตัวช้ีวัดท่ี 8  
ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานสงักดักรมอนามัย 

หน่วยงาน  ส านกัส่งเสริมสุขภาพ 
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1. มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินงาน    
   ดังน้ี  
๑.๑ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เมื่อ วันที่  ๑๖ 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริม
สุขภาพ ช้ัน 3 วัตถุประสงค์เพื่ อถ่ายทอดสื่อสาร
ประเด็นการด าเนินงานตัวช้ีวัดให้บุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ ทราบและด าเนินการให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๑.2 ประชุมคณะท างานระบบควบคุมภายใน บริหาร
ความเสี่ยง คุณธรรม จริยธรรมและองค์กรโปร่งใส ครั้ง
ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ ๑6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน ช้ัน 5 ส านักส่งเสริม
สุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อช้ีแจงการด าเนินงานตัวช้ีวัด
ที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและมติที่ประชุม
เห็นชอบในการน าวัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัยมา
เป็นคุณธรรมของหน่วยงาน 3 ประการ ได้แก่ E : 
Ethics (จริยธรรม) ทุกหน่วยงานของกรมอนามัยต้อง
ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน อีก 2 ประการที่ส านักส่งเสริม
สุขภาพ เลือก ได้แก่  H : Health Model (ต้นแบบ
สุขภาพ) และ L : Learning (การเรียนรู้ร่วมกัน) โดย
ยึ ด ถื อ เป็ น ข้ อ ป ฏิ บั ติ ร่ ว ม กั น เพื่ อ พั ฒ น า เป็ น 
“หน่วยงานคุณธรรม” ต่อไป 

1. หนังสือเชิญประชุมฯ 
๒. สรุปรายงานการประชุมช้ีแจงนโยบายการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
๓. สรุปรายงานการประชุมคณะท างานระบบควบคุมภายใน 
บริหารความเสี่ยง คุณธรรม จริยธรรมและองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ ๑6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  
 
 
 

๒. จากการด าเนินงานตามข้อ ๑  
    ส านักส่งเสริมสุขภาพ มีการด าเนินงาน ดังนี้ : - 
๒.๑ จัดท าประกาศนโยบาย “หน่วยงานคุณธรรม” 
 

๑. ประกาศนโยบาย “หน่วยงานคุณธรรม” ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรโปร่งใส 
    (ค าสั่งส านักส่งเสริมสุขภาพ ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม   
    ๒๕๕๙)          



                                                      - ๒ - 
 

      ส านักสง่เสริมสขุภาพ 
๒.๒ จัดท าค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน คุณธรรม จริยธรรม 
และองค์กรโปรง่ใส 
๒.๓ ขออนุมัติจัดท าแผนป ฏิบั ติการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและการป้ อ งกันการทุ จริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

๓. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน  
ส านักส่งเสริมสุขภาพ (แบบรายงาน นค.1) 
๔. หนังสือแจ้งเวียนฯ 

3. ด าเนินการระดับ ๑ – ๒  
   และมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
 
 
 

1.โครงการ/กิจกรรม ท่ีได้รับการอนุมัติและด าเนินการ 
๑.๑ โครงการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การมีชีวิตที่ดี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 
๑.๒ โครงการบุคลากรรู้รักษ์สุขภาพตามหลักสะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา H : Health ( ต้นแบบสุขภาพ) 
๑.๓ โครงการจัดการความรู้ เพื่ อพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

4. ด าเนินการระดับ ๑ – ๓ 
    และมีผลลัพ ธ์การด าเนินการเป็นไปตามแผน
เสริมสร้างพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม”  

๑. หนังสือเชิญประชุม (ภายในและภายนอกหน่วยงาน) 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
    และภาพถ่ายกิจกรรม รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
๓. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน นค.๒)  
    รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 ๔. สรุปรายงานการสัมมนาเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม เสนอ   
    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

5. ด าเนินการระดับ ๑ – ๔ 
   และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ และการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาการด าเนินงาน
ให้มีผลส าเร็จ/มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

๑.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน นค.๒)  
     รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
๒. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR – Report) ผ่านระบบ   
    DOC กรมอนามัย รอบ 6 เดือน รอบ ๙ เดือน  และ ๑๒ เดือน 

 
      หมายเหตุ : - เอกสารหลักฐานประกอบผลการด าเนินงานท้ังหมด ได้ upload ขึ้นเว็บไซด์ ก.พ.ร. ส านักส่งเสริสุขภาพ 

                        http://hp.anamai.moph.go.th/main.php?filename=OPDC-2 
 

 


