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แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

1. มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ความโปร่งใส 

- มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 

1.1 จัดทำโครงสร้างหน่วยงาน โดยระบุชื่อ-
นามสกลุ ตำแหน่ง เบอรต์ิดต่อ E-mail เบอร์
โทรศัพท์ และสถานท่ีทำงาน 

 

1 ครั้ง - ดำเนินการจดัทำโครงสร้างหน่วยงาน 
โดยระบุชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง เบอร์
ติดต่อ E-mail เบอร์โทรศัพท์ และ
สถานท่ีทำงาน และเผยแพร่บน
เว็บไซตส์ำนักส่งเสริมสุขภาพแล้วเสร็จ 
โครงสร้างหน่วยงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/structure-th-bohp 
ข้อมูลติดต่อบุคลากร
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_21.pdf) 
 

หน่วยงานมีโครงสร้างหน่วยงาน โดย
ระบุช่ือ-นามสกลุ ตำแหน่ง เบอร์
ติดต่อ E-mail เบอร์โทรศัพท์ และ
สถานท่ีทำงาน 
 

เอกสารแนบ 3  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
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มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปงีบประมาณ 
๒๕๖๕ 

1 ครั้ง - ดำเนินการจดัทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริต และเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิสุขภาพลง
นามในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สง่
หนังสือเวียนแจ้งไปยังคณะทำงานทุก
คนในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เผยแพร่
บนเว็บไซตส์ำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว
เสร็จ 
 
(https://hp.anamai.moph.go.th/
web-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_07.pdf) 
 
 

หน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต 
และเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_07.pdf
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มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

1.3 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริต และเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_09.pdf 
 

หน่วยงานมีสรปุการประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้ง
รายงานผลการวิเคราะห์ ทบทวน
สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 
ที่มีมาตรการ กลไก การดำเนินงานท่ี
สอดคล้องตามกลยุทธ์ PIRAB และมี
การกำหนดประเด็นความรู้แก่ C/SH 
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

1.4 จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนนิงานตัวช้ีวัด ท่ี 
2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เผยแพร่ใน
เว็บไซตห์น่วยงานแล้ว  
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_10.pdf 

หน่วยงานมีแผนการดำเนินงาน
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) และมีการ
ขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนท่ี
กำหนด 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf
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มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

1.5 ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด
ฯ 

9 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ครั้ง  
- รายงานการประชุมกำกับติดตามผล
การดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ประจำเดอืน 
ครั้งท่ี 1 (พฤศจิกายน 2564) 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-01.pdf 
- รายงานการประชุมกำกับติดตามผล
การดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ประจำเดอืน 
ครั้งท่ี 2 (ธันวาคม 2564) 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-02.pdf 
- รายงานการประชุมกำกับติดตามผล
การดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ประจำเดอืน 
ครั้งท่ี 3 (มกราคม 2565) 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074

หน่วยงานมีรายงานการประชุม
กำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัดฯ 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
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มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-03.pdf 
 

1.6 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และ
เสรมิสร้างคุณธรรมและความโปรง่ใส 

1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 

- พิธีประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อน
การป้องกัน 

การทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ของสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-

upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP

DC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_15.png 

- สรุปกิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ์ พร้อมภาพกิจกรรม  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-

anamai/207881 

 
 

- หน่วยงานมีการประกาศ
เจตนารมณต์่อต้านการทุจรติ และ
เสรมิสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
85.71 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
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/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/th/news-anamai/207881
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- One-page พิธีประกาศเจตนารมณ์  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-

upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP

DC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_16.pdf 
- ลายมือช่ือบุคลากรทีเ่ข้าร่วมการ
ประกาศเจตนารมณ์ทั้งรูปแบบ
ออนไลน์และ on-site 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-

upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP

DC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_26.pdf 

 
2. การสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ภายใน 
หน่วยงานด้านการใช้
จ่ายงบประมาณ 

2.1 กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำเดือน 

1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- รายงานในการประชุมประจำเดอืน
ของหน่วยงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/ethics/download?id=89303&

บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
รับทราบเกี่ยวกับแผน/ผลการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

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
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_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_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89303&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28547
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89303&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28547
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mid=36803&mkey=m_docume
nt&lang=th&did=28547 
 

2.2 แสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถมสี่วนร่วมในการรับรู้ การ
ดำเนินงาน สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
แลกเปลีย่นข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

2 ช่องทาง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ 
2 ช่องทาง ได้แก่ 
ช่องทางที่ 1  
http://203.157.65.25/complai
nt/register.php 

ช่องทางที่ 2  
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_25.pdf 
ช่องทางที่ 3 

ผ่านคณะทำงานการจดัการข้อ
ร้องเรียนกรมอนามัย ปี 2564 โดยมี
บุคลากรสำนักส่งเสรมิสุขภาพร่วมเป็น
คณะทำงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/
download?id=89298&mid=36803&

mkey=m_document&lang=th&did=285
42 

บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมี
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
สามารถรับรู้การดำเนินงาน 
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
แลกเปลีย่นข้อมูล และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89303&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28547
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89303&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28547
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
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/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
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2.3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเบิกจา่ย
งบประมาณ/การยืมเงินราชการ 

1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 

https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/ethics/download?id=89325&
mid=36803&mkey=m_docume
nt&lang=th&did=28548 

หน่วยงานมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การเบิกจ่ายงบประมาณ/การยมืเงิน
ราชการ เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิใน
ทิศทางเดียวกัน 

2.4 ประชุมผู้รับผิดชอบแผนงานการใช้
งบประมาณของกลุ่ม เพื่อดำเนินการช้ีแจงการใช้
งบประมาณของกลุ่มและของสำนกัส่งเสริม
สุขภาพ 

3 ครั้ง  ดำเนินการแล้วเสร็จ  
 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_44.pdf 
 

บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
รับทราบเกี่ยวกับแผน/ผลการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

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

https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89325&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28548
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89325&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28548
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89325&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28548
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89325&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28548
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_44.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_44.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_44.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_44.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_44.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_44.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_44.pdf

