
 
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนำมาตรฐานทาง
จริยธรรมไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคล 

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
- มีการสรา้งการรับรู้/เผยแพร่/อบรมให้
ความรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ 1)มาตรฐานทาง
จริยธรรม/ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน/ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรม
อนามัย และ 2) ความรอบรู้ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันทุจรติในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคญั ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการควบคมุภายในและ
บริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจรติ สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_31.pdf 
 

มีการสร้างการรับรู/้
เผยแพร/่อบรมให้
ความรู้ อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

มีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- ไตรมาสที่ 1 - 2 ไตรมาสที่ 2 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf


ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร/เครือข่ายในการต่อต้านทุจริต 
2. การประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคณุธรรมและต่อต้าน
ทุจริต 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- พิธีประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการ
ป้องกัน 
การทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ของสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_15.png 
 
- สรุปกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ 
พร้อมภาพกิจกรรม  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/n
ews-anamai/207881 
 
- One-page พิธีประกาศเจตนารมณ์  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_16.pdf 

มีการประกาศ
เจตนารมณ์ จำนวน 
1 ครั้ง 

มีบุคลากรเข้าร่วม
การประกาศ
เจตนารมณไ์ม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

- ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/207881
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/207881
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_16.pdf


ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

- ลายมือช่ือบุคลากรทีเ่ข้าร่วมการ
ประกาศเจตนารมณ์ทั้งรูปแบบออนไลน์
และ on-site 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_26.pdf 

3. การเสรมิสร้างจิตสำนึก 
และความรอบรูด้้านคณุธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันทุจรติ 
แก่บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ 
- ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การรับ
ของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใดอัน
ควรไดต้ามกฎหมายหรือโดย
ธรรมจรรยา/การขัดกันระหว่าง
ประโยชนส์่วนตนและส่วนรวม 
- มาตรฐานทางจรยิธรรม/ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน/
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรม
อนามัย 

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
- มีการสรา้งการรับรู้/เผยแพร่/อบรมให้
ความรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ 1)มาตรฐานทาง
จริยธรรม/ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน/ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรม
อนามัย และ 2) ความรอบรู้ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันทุจรติในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคญั ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการควบคมุภายในและ
บริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจรติ สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_31.pdf 

มีการสร้างการรับรู/้
เผยแพร/่อบรมให้
ความรู้อย่างน้อย 2 
เรื่อง (ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
ทุจริตและมาตรฐาน
ทางจริยธรรม) 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรหน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
พฤติกรรมทาง
จริยธรรม 

- ไตรมาสที่ 1 - 4 ไตรมาสที่ 1 : 1 
ครั้ง 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf


ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
4. การคดัเลือกคนดีศรีอนามัย ดำเนินการแล้วเสร็จ  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_36.pdf 
 

จำนวนบุคลากรที่
เข้ารับการคัดเลือก 
อย่างน้อย 2 คน/
หน่วยงาน 

บุคลากรที่เข้ารับ
การคัดเลือกผ่าน
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กำหนด (รอบ 1) 
อย่างน้อย 1 คน 

- ไตรมาสที่ 1 - 2 ไตรมาสที่ 2 

5. การประกวดหน่วยงานคณุธรรม
(การขับเคลื่อนองค์กรคณุธรรม
ต้นแบบ) 

หน่วยงานสมัครเข้าร่วมประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม และส่งช่ือผลงานประกวด
หน่วยงานคุณธรรม (การขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ) 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_18.pdf 

หน่วยงานสมัครเข้า
ร่วมประกวด 

หน่วยงานผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก
หน่วยงานคุณธรรม 
ร้อยละ 60 ของ
คะแนนการประเมิน 

- ไตรมาสที่ 1 - 4 
 

ไตรมาสที่ 1  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
6. การประเมินความเสี่ยงและ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- มีการประเมินความเสีย่งและจดัทำ
มาตรการและแนวทางป้องกัน 
การประเมินความเสีย่งทุจริต 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad

มีมาตรการ/แนวทาง
ป้องกันการทุจริต
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ร้อยละความสำเรจ็
การดำเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงร้อยละ 80 

- ไตรมาสที่ 1 – 3 
 

ไตรมาสที่ 2 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_36.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_36.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_36.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_36.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_36.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_36.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf


ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_28.pdf 
 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_27.pdf 

7. การปรับปรุง/พัฒนาช่องทางที่
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบั
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ 2 
ช่องทาง ได้แก่ 
 
ช่องทางที่ 1  
http://203.157.65.25/complaint/r
egister.php 
 
ช่องทางที่ 2  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_25.pdf 
 

แสดงช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจรติ 
และฝา่ฝืนประมวล
จริยธรรมฯ อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 

ไม่มเีรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

- ไตรมาสที่ 1 – 4 
 

ไตรมาสที่ 2 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf
http://203.157.65.25/complaint/register.php
http://203.157.65.25/complaint/register.php
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf


ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

 

ช่องทางที่ 3 
ผ่านคณะทำงานการจดัการข้อร้องเรียน
กรมอนามัย ปี 2564 โดยมีบุคลากร
สำนักส่งเสรมิสุขภาพร่วมเป็นคณะทำงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/et
hics/download?id=89298&mid=36
803&mkey=m_document&lang=th
&did=28542 
 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายการมีส่วนร่วมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
8. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

หน่วยงานมีการจดัตั้งชมรมจริยธรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_33.pdf 
 
อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอผลงานเข้า
ร่วมประกวด 

หน่วยงานมีการ
จัดตั้งชมรม
จริยธรรมของ
หน่วยงานภายใน
ไตรมาส 1 - 2 

ชมรมจรยิธรรมเข้า
ร่วมประกวด/เสนอ
ผลงานท่ีเกี่ยวกับ
การส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
อย่างน้อย 1 เรื่อง/
1 ครั้ง 
 
 

- ไตรมาสที่ 1 - 4 อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ  

กลยุทธ์ที่ 3 ผลิต/พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการสื่อสาธารณะแก่เครือข่ายและประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
9. การเผยแพรส่ื่อการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม และการ
ป้องกันทุจริต 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีช่องทางเผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์ 
อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

ผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธ์
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม อย่างน้อย
1 เรื่อง 

- ไตรมาสที่ 1 - 4 อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89298&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28542
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89298&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28542
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89298&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28542
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89298&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28542
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_33.pdf


ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ปัจจุบนั 

10. โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักส่งเสรมิสุขภาพเพื่อยกระดับ
การรับรู้การป้องกันการทุจริต และ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการดำเนินการ
ตามหลักคุณธรรม 
อย่างน้อย 3 เรื่อง 

มีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- ไตรมาสที่ 1 - 4 อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานการบริหารงานที่โปรง่ใส ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
11. การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.6
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ 
3 ข้ึนไป 

คะแนนการประเมิน
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(กรมอนามัย) 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 

- ไตรมาสที่ 1 - 4 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 
 

       ผู้รายงาน    ชื่อ………นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม……………ตำแหน่ง………วิเทศสัมพันธ…์….…..โทร.......02-590-4665..............E-mail:………kornkamol.pora@gmail.com......... 
 

หมายเหตุ :  หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบท่ี 1 ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 256๕   
                และ รอบท่ี 2 ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน 2565  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ethics@anamai.mail.go.th 


