
สารบัญเอกสารหลักฐานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม 
ประกอบการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 
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รายการประเมินองค์กรคุณธรรม         หน้า  
1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อน      2 

หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
2. องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้”    35 

และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ  
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

3. องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร   53 
ในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 

4. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้  59 
5. องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรม  68 

ขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 
6. องค์กรมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้และหรือ   110 

หน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายตามแผน 
ส่งเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว้ 

7. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว้  112 
เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง 

8. องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ การยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา    129 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจาก 
แผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด 

9. องค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และ   139 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่น ๆ ได้ 

 

หมายเหตุ: สามารถคลิกที่ Bookmark ใน PDF ได้  



1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

  







กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาพขา่วกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานพิธีประกาศ
เจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง
ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ (รูปแบบ onsite) และผ่านระบบ Webex (รูปแบบ online) โดยมีบุคลากรเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 120 คน

จุดประสงค์ : เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน
ทุจริต ปลุกจิตส านึกและปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน 
และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตระหนักและ
ส่ ง เส ริมวัฒนธรรมองค์กร และจัดการการท างาน
ให้ปราศจากกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
เกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 

กิจกรรม : 
• ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ประกาศ

เจตนารมณ์ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน 

• แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ส่งเสริมความ
โปร่งใส

• ใส่เสื้อสีขาวติดสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์รวมพลังต่อต้านการ
ทุจริต 





























































2. องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่
สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

  





































3. องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 

  













4. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ 

  



 

 

แบบฟอร์มที่ 3 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  ชื่อ  กรมอนามัย  หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสขุภาพ สถานที่ต้ัง  กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 3      
  ชื่อผู้ประสานงาน      นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม   โทรศัพท์                  02-590-4665                     

 

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 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 
ห่วง 2 เงื่อนไข การขับเคลื่อนค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร และ 2) ความรอบรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ทุจริตในการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคญั ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการควบคมุภายในและ
บริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจรติ สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC

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


 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_31.pdf 

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

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_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_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


 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_16.pdf 
- 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 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 
ห่วง 2 เงื่อนไข การขับเคลื่อนค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร และ 2) ความรอบรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ทุจริตในการประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
จัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการควบคมุภายในและ
บริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจรติ สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

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_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


 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_31.pdf 
 

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  

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
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


 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

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
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 
 

มีมาตรการ/แนวทาง
ป้องกันการทุจริต
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ร้อยละความสำเรจ็
การดำเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงร้อยละ 80 

- ไตรมาสที่ 1 – 3 
 

ไตรมาสที่ 2 

7. การปรับปรุง/พัฒนาช่องทางที่
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบั
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ 2 
ช่องทาง ได้แก่ 
 

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_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


 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

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 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/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


 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

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 

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 

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 

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 

 

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
• หน่วยงาน / องค์กร ทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน  แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน    คน 
• หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน  แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน    คน 

 



5. องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มี
คุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 
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สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สำนักส่งเสริมสขุภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันที่ ๘ ธันวาคม 256๔ เวลา 09.๐0 – 1๒.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามยัวัยทำงาน อาคาร 7 ช้ัน 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

รายนามผูเ้ข้าร่วมการประชุม 
 1. นายแพทย์เอกชัย     เพียรศรีวัชรา       ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 2. นายสมศักดิ์     ปิ่นนาค       นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ 
 3. นายธานินทร์     อ่อนนุชมงคล       นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ 
 4. นางแรกขวัญ     สระวาส ี       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 5. ว่าที่ ร.ต.มณฑล    หวานวาจา       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 6. นางจุฬาวรรณ    เขมทอง       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 7. นางมลิวัลย ์     ศรีม่วง       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

8. นางสาวปิยวด ี    พิศาลรัตนคุณ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 9. นางสาวเบญจวรรณ    ยี่คิ้ว        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 10. นางนิริญา     ธนธราธิคุณ       นักวิชาการเผยแพร่ 
 11. นางสาวกรกมล    ปรปักษ์ขาม       นักวิเทศสัมพันธ์   
 12. นางสาวอมราพร    บุญพิศิษฐ์สกลุ       นักจัดการงานทั่วไป 
 13. นางสาวจันจิรา     ทรัพย์อาภรณ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

13. นางสาวพรพรรณ    สมพงษ์       เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 1๔. นางสาวณภัทรชนากานต์ ถือสมบัติมนตรี   นักวิชาการเงินและบัญชี 

รายนามผูไ้ม่เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากติดราชการ 

1. นางพรเลขา     บรรหารศุภาวาท   นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
2. นางสาวนฤมล    แก้วโมรา      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3. นางสาวสงกรานต์    กัญญมาสา      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อานวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม 
กล่าวเปิดประชุมและนำเข้าสู่วาระประชุม ดังนี้ 
 วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและ                  
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 
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1.๒ รายละเอียดตัวชี้วัด 2.๖  

 นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม เลขานุการ ได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมินร้อยละการรับรู้การดาเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 การจำแนกตัวชี้วัดในการประเมินแบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้
งบประมาณ 3) การใช้อานาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพ
การดาเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล                     
และ 10) การป้องกันการทุจริต ใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การ
ใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  2. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
และการป้องกันการทุจริต 
 
ซ่ึงมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มี ๒ มาตรการ ดังนี้ 
 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ๒. มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งระดับที่จะต้องทำให้ได้ผ่านตามเกณฑ์ คือ ระดับ 5 คะแนน  
กลุ่มเป้าหมาย  
  บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และหากมีผู้ตอบแบบสอบ
สอบไม่ครบทุกคนต้องรายงานไปยังหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ถึงเหตุผลที่ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้
ระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม  
 
ผลการประเมิน 
  ผลการประเมินจากแบบสอบถามต้องได้ค่าร้อยละมากกว่า 95 จึงถือว่าการประเมินในหัวข้อ
นั้นๆ ผ่านตามเกณฑ์ 
 
ระยะเวลาการประเมิน 
  รอบท่ี 1 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)  
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วาระที่ 2 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของปัญหาการดำเนินงานคุณธรรม
ความโปร่งใส สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๑. ความเป็นมาและระบุความสำคัญของปัญหา 

 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ในฐานะองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้เห็น
ถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส จึงได้กําหนดให้การดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity Assessment : ITA) เป็นกลไกสําคัญในการ
พัฒนาหน่วยงานตามที่กรมอนามัยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต 
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริตอย่างมีส่วนร่วมให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือ
บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม 
ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลักดันให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ค่าคะแนน     การประเมิน ITA ภาพรวมกรมอนามัย และการประเมินบุคลากร
ภายในหน่วยงาน (IIT) เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพจึงดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส  พร้อมดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันทุจริต และนำแนวทางการขับเคลื่อน ITA มาเป็น
กรอบใน  การบริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทบทวน วิเคราะห์
สถานการณ์   ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี นำมาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการการดำเนินงาน  
และสร้างการรับรู้ต่อ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ทบทวนผลการดำเนินงาน 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ -๑๕๘๐) โดยมีเครื่องมือในการประเมิน 
ประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
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and Transparency Assessment : EIT) และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

สำนักส่งเสริมสุขภาพ วางมาตรการเชิงรุกจากผลการวิเคราะห์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ที่นำมาใช้ประเมินระดับการรับรู้ด้าน
จริยธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่ อหน่วยงานของตนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่ง
ประกอบด้วยดัชนีชี้วัด ๕ ประการ ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 2) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 3) ตัวชี้วัด
การใช้อำนาจ 4) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 5) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยนำผลการ
สำรวจระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานมาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และระบุช่องว่าง 
(Gap Analysis) ดังกล่าว ไปปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมโอกาสในการปิดช่องว่าง เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
พบประเด็นที่เป็นอุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาจึงได้กำหนดเป็น
มาตรการและแผนการดำเนินงาน ดังแผนภูมิที่ ๑ 

 

แผนภูมิที่ ๑ แสดงภาพรวมแนวโน้ม เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ( IIT)  
                 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

 

  ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย 

 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลคะแนนการประเมิน IIT ภาพรวมสำนักส่งเสริมสุขภาพ พบว่า  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีระดับการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ที่
ร้ อยละ ๙๘ .๖๔  ขณ ะที่ ใน ปี งบประมาณ  ๒๕ ๖๓  มี ระดั บการรับ รู้ ลดลงอยู่ ที่ ร้ อยละ ๘๒ .๗ ๙  
และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับการรับรู้เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ ๘๔.๔๓ แต่ยังน้อยกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีแนวโน้มระดับการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ลดลง  

แผนภูมิที่  ๒ ผลเฉลี่ยเปรียบเทียบจำแนกรายเครื่องมือการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงาน  
                คุ ณ ธ ร รม แ ล ะค ว า ม โป ร่ ง ใส ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ า ย ใน  (IIT) ภ าพ รว ม 
                สำนักส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบกับ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

 

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย 

 

จากแผนภูมิที่ ๒ เมื่อวิเคราะห์รายตัวชี้วัดการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 ดัชนีชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-2564 มีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 98.29, ร้อยละ ๗๗.๐๘ และ ร้อยละ ๗๗.๗๖ ตามลำดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบกบัแนวโน้มคะแนนดัชนีตัวชี้วัดอ่ืนๆ ในแต่ละปีงบประมาณ พบว่า ดัชนีตัวชี้วัดด้านการใช้
งบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากคะแนนในปีงบประมาณ 2562 ถึงร้อยละ 21.21 แต่ใน
ปีงบประมาณ 2564 จึงมีแนวโน้มคะแนนที่เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 77.76 แต่ก็ไม่ต่างกันมากนัก ซึ่งผลคะแนน
ดัชนีชี้วัดด้านการใช้งบประมาณนั้น ส่งผลให้ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรภาพรวม และดัชนีคุณธรรมการ
ทำงานในหน่วยงานลดลง ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับระดับความ
คาดหวังและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในรวมถึงบุคลากรในหน่วยงาน 

 
 

 
 

      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

 

   

 

 ภาพรวม 
ของหน่วยงาน 

ตัวชี้วดัที่ 1  
การปฏบิัตหิน้าที่  

ตัวชี้วดัที่ 2  
การใช้

งบประมาณ 

ตัวชี้วดัที่ 3  
การใช้อำนาจ 

ตัวชี้วดัที่ 4  
การใช้ทรัพยส์ิน 

ของราชการ  

ตัวชี้วดัที่ 5  
การแก้ไขปัญหา

ทุจริต 

 ปี 2562 98.64 99.21 98.29 98.38 98.35 98.49 

 ปี 2563  82.79 90.32 77.08 82.84 77.80 80.19 

 ปี 2564  84.43 90.26 77.76 83.91 81.66 84.78 
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๓. การวิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยง 
 

ตารางที่ ๒ แสดงการวิเคราะห์ Gap จากการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
              ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง)  
ลำดับ

ที่ 
ดัชนี/ตัวชี้วดั ค่าน้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนนที่ได้ 

ร้อยละ คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

 ภาพรวมของหน่วยงาน (n=180) 100  84.14 
1 ตัวชี้วดัที่ 1 การปฏบิัตหิน้าที ่ 18.00 89.39 16.09 

  1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด และ
ระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด 

  81.94   

  2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นโปร่งใสเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด 

  80.79   

  3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และ
พร้อมรับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากน้อยเพียงใด 

  79.17   

  4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) จากผู้มา
ติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

  98.15   

  5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ ตาม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) หรือไม่ 

  98.15   

  6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคตหรือไม่ 

  98.15   

2 ตัวชี้วดัที่ 2 การใช้งบประมาณ 16.00 76.54 12.25 
 7. ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน หรือไม่  64.81  
 8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้ มากน้อย

เพียงใด 
 76.16  

 9. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

 89.12  

 10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

 91.20  

 11. การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหน่วยงานของท่าน มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด 

 70.60  

 12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการสอบถาม หรือตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ มากน้อยเพียงใด 

 67.36  

3 ตัวชี้วดัที่ 3 การใช้อำนาจ 18.00 84.57 15.22 

  13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด   76.16   
  14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด 
  70.83   

  15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

  72.45   

  16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวหรือไม่   94.44   
  17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือไม่   98.15   
  18. การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มีการซื้อขาย

ตำแหน่งหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือไม่ 
 

  95.37   
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4 ตัวชี้วดัที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 21.00 84.19 17.68 

  19.1 ท่านนำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม/พวกพ้องมากน้อยเพียงใด   97.22   
  19.2 ท่านพบเห็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือ

นำไปให้กลุ่ม/พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
  93.06   

  20. ท่านทราบแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ ของหน่วยงานท่านหรือไม่   84.26   
  21. หน่วยงานของท่านมีข้ันตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการที่มีความสะดวก มากน้อย

เพียงใด 
  70.83   

  22. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

  68.06   

  23. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการ จากหน่วยงานของท่านไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง หรือไม่ 

  96.30   

  24. หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม/พวกพ้อง หรือไม่ 

  79.63   

5 ตัวชี้วดัที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 27.00 84.80 22.90 

  25. ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด   84.03   
  26. หน่วยงานของท่าน มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงาน หรือไม่  
  95.37   

  27.1 ในหน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริต หรือไม่   91.67   
  27.2 หน่วยงานของท่านมีแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต หรือไม่   95.37   
  28. หน่วยงานของท่าน มีระบบการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 

เมื่อมีการทุจริต หรือไม่ 
  92.59   

  29. หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ จากฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต หรือไม่ 

  91.67   

  30.1 ท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดข้ึน ในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด   88.43   
  30.2 หน่วยงานของท่านมีช่องทางการร้องเรียน และติดตามผลการร้องเรียน ที่สะดวกมากน้อย

เพียงใด 
  67.82   

  30.3 หากท่านร้องเรียน ท่านม่ันใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง มากน้อยเพียงใด   56.25   

 
 จากตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) การประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) ของสำนักส่งเสริม
สุขภาพ พบว่า ตัวชี้วัดที่ยังไม่พบว่าเป็นช่องว่างของการรับรู้การดำเนินงาน ฯ  คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 89.39 ซึ่งอยู่ในค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงและเมื่อพิจารณารายละเอียดในตัวชี้วัดย่อย
ก็พบว่ามีการรับรู้มากกว่าร้อยละ 70 และตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 84.57 และ
ตัวชี้วัดประเด็นย่อยก็มีการรับรู้มากกว่าร้อยละ 70 เช่นกัน สำหรับการรับรู้การดำเนินงาน ฯ ตัวชี้วัดที่ยังคง
พบช่องว่าง ที่สำนักส่งเสริมสุขภาพจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

1. ด้านการใช้งบประมาณ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้มีค่าต่ำที่สุดของทุกดัชนีของการรับรู้ ฯ  
โดยมีการรับรู้เพียงร้อยละ 76.54 ประเด็นตัวชี้วัดรายย่อยที่มีการรับรู้น้อยที่สุด คือ  

1.1 ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน ที่รับรู้เพียงร้อย
ละ 64.81  

1.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
มากน้อยเพียงใด มีการรับรู้ ฯ เพียงร้อยละ 76.16 
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1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหน่วยงานของท่าน มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด 
มีการรับรู้ ฯ เพียงร้อยละ 70.60 

1.4 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการสอบถาม หรือตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ มากน้อยเพียงใด มีการรับรู้ ฯ เพียง ร้อยละ 67.00  

2. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ อยู่ที่ร้อยละ 84.19 ประเด็น 
ตัวชี้วัดรายย่อยทุกตัวมีการรับรู้มากกว่าร้อยละ 70 ยกเว้น บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืม
ทรัพย์สินราชการ โดยขออนุญาตอย่างถูกต้องมีการรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 68.06 ดังนั้น คณะทำงานคุณธรรมและ
จริยธรรม ของสำนักนักส่งเสริมสุขภาพจึงได้ประชุมและหาแนวทางแก้ไขเพ่ือการพัฒนา คือ การจัดทำและ
การให้ข้อมูลถึงข้ันตอนและระเบียบของการยืมทรัพย์สินของราชการ โดยต้องขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

3. ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ ฯ อยู่ที่ร้อยละ 84.80 แต่เมื่อ 
พิจารณา ประเด็นตัวชี้วัดรายย่อยพบว่า มีถึง 2 ตัวชี้วัดรายย่อย ที่การรับรู้ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้แก่ 
“หน่วยงานของท่านมีช่องทางการร้องเรียน และติดตามผลการร้องเรียน ที่สะดวกมากน้อยเพียงใด” มีการรับรู้
เพียงร้อยละ 67.82 และ “หากท่านร้องเรียน ท่านมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง มากน้อยเพียงใด”   มี
การรับรู้ ฯ ที่ต่ำที่สุดของตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต ซึ่งบุคลากรไม่มั่นใจในผลกระทบหากมีความ
ต้องการร้องเรียน ดังนั้นทางคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของ
สำนักนักส่งเสริมสุขภาพจึงได้ประชุมและหาแนวทางแก้ไขเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 

1. ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและติดตามผลการร้องเรียน และเพ่ิมความ
สะดวกของช่องทางการร้องเรียนมากขึ้น  

2. รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความรอบรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  
 
ประเด็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข  

คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จึงร่วมกันวิเคราะห์
ช่องว่างจากผลการประเมินการรับรู้ ฯ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพย้อนหลัง ในการประชุมคณะทำงาน ฯ  
และมีมติเห็นชอบตรงกันว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด และเป็นประเด็น 
ที่ต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนา จึงได้ข้อสรุป ดังนี้ 

 1.1 ควรสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ที่อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และทั่วถึง โดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน
ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแผนงานด้านงบประมาณของหน่วยงานมากข้ึน โดย
แผนงบประมาณจะต้องมีการดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 

 1.2.  ควรประชาสัมพันธ์ถึงโอกาสและช่องทางในการสอบถามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณมากขึ้น เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเข้ากับยุคสมัย และเพ่ือ
สนับสนุนให้บุคลากรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการป้องกัน
การทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำกล่องร้องเรียนภายในหน่วยงานให้ชัดเจน ชั้น 3  
จำนวน 1 จุด  
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1.3 รณรงค์สร้างความตระหนักถึงความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุ ในหน่วยงานของท่าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ด้วยการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในหน่วยงาน ที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ทั้งทาง Website หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ กรุ๊ปไลน์ของหน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder)  

สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการดำเนินการสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
หน่วยงาน (บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกระดับ) ผ่านเครื่องมือแบบประเมินระดับความรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงานของตนเอง ในปี ๒๕๖๔ จึงสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือ
นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้สามารถนำไป
พัฒนาหน่วยงาน กำหนดมาตรการ กลไกการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพต้องการให้มีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ดังนี้  

ข้อเสนอแนะของหน่วยงานตั้งแต่ปีงประมาณพ.ศ. 2562 - 2564  
1. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม มีนโยบายและแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. ผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี 
3. สื่อสารการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ 
5. มีกิจกรรมที่สร้างจริยธรรรม คุณธรรม และความโปร่งใสให้กับเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น 
6. เผยแพร่ขั้นตอนให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เป็นสาธารณะ ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย 
7. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ มากขึ้น เช่นการใช้

งบประมาณให้คุ้มค่า 
8. สร้างสัมพันธภาพ รักในองค์กรและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
9. เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรทุกคนในองค์กร 

 
ประเด็นความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ถือเป็นกรอบแนวทางในการ
กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่มุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติฯ และนำไปแปลงเป็นแผนงานตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน ขอจัดสรร
งบประมาณประจำปี และนำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการป้องกันทุจริต การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ เป็นต้น 

 2. กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment- ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.  



10 

 

 ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา 
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

 4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

แนวทางการแก้ไขและโอกาสในการพัฒนา 
 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาของการสำรวจการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ (IIT) พบว่า ปัญหาหลักเกิดจากการขาดการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และขาด
กระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้ รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ มากขึ้น เช่นการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าอย่างจำกัด สำนักส่งเสริมสุขภาพจึงได้สรุปผลการ
ทบทวนและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) รวมถึงข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเสนอแนว
ทางแก้ไข และกำหนดเป็นมาตรการและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือน
แรก ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

Gap Activities สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการดำเนินงาน ปี 2565 

การใช้จ่ายงบประมาณ 1. ช่องว่างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน 

1. สร้างการสื่อสารและการรับรู้แผน/ผลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และ
ทั่วถึง  

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณให้กับบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได ้ 

2. บุคลากรขาดโอกาสการมีส่วน
ร่วมในการสอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน การตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  

1. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือยกระดับการรับรู้การป้องกันการ
ทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
สร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
บุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใส และสร้างการ
รับรู้และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่าง
บุคลากรให้เกิดความสามัคคีในองค์กร พร้อม
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แผนการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แผนสร้างความสุข ความผูกพัน                 
และแผนขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร  

2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพ่ือรายงานแผน/ผล
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง 
และท่ัวถึง และกำกับติดตาม/รับฟังข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น 
เพ่ิมวาระการประชุมประจำเดือนหน่วยงาน/จัด
ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ จัด
เวทีประชุมชี้แจง หนังสือแจ้งเวียน หรือการ
แจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Website หรอื Line Group 
ของหน่วยงาน  เป็นต้น 

- ปรับปรุงการรายงานผล/แผนงบประมาณให้มี
ความเข้าใจง่าย เข้าถึงได้ รณรงค์สร้างการรับรู้
ให้ทุกสายงานเล็งเห็นความสำคัญของแผน
งบประมาณ 

- ประกาศนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติ (แผนงบ) ถ่ายรูปประจำกลุ่มมาว่ารับรู้
เรื่องแผนงบ 

 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาถึงการให้ความสำคัญด้านการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ จึงจัดทำข้อมูลเพ่ือการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดทำ
ขั้นตอนการดำเนินงาน การกำหนดข้อปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์ บทลงโทษ เพ่ือสร้างความโปร่งใส กำกับ 
ติดตามผลในหน่วยงาน เช่น สื่อสารประชาสัมพันธ์ในงานประชุม อบรม สัมมนา เว็ปไซต์ ไลน์กรุ๊ป เฟสบุ๊
คแฟนเพจ สร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเหมาะสม 
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มาตรการในการดำเนินการแก้ไขช่องว่างในรอบ ๕ เดือนแรก โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 

1. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
     1.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 - การพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้  
                    1) โครงสร้างหน่วยงาน : แสดงรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงาน 
           2) ข้อมูลผู้บริหาร : ชื่อ/สกุล ผู้บริหาร และ รองผู้บริหาร 
           3) อำนาจหน้าที่ : หน้าที่/ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  
           4) แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ 
  5) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต: แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
  6) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี : แสดงความก้าวหน้า 
                         ตามแผนปฏิบัติการและมีรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
  ๗) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน: กล่องรับความคิดเห็น/เว็บบอร์ด  
  ๘) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม: ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ 
                         บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น  
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล  
  ๙) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน : ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่/Email 
  10) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
  11) ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  12) Q&A หรือช่องทางรับฟังคำติชมในการดำเนนิงาน/ให้บริการ การร้องเรียน:  
                              กล่องรบัความคิดเหน็/เวบ็บอร์ด  
  13) Social Network : ช่องทางการสร้างเครือข่ายต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กรุ๊ปไลน์   
ของหน่วยงาน ฯลฯ          

2) มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

2.1 การแสดงเจตนารมย์หรือคำมั่นของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
      - การจัดทำคำมั่นและประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 

3) มาตรการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรมจริยธรรม 4 มิติ 

   3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเพ่ือยกระดับการรับรู้การป้องกันการ
ทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

- กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร HEALTH 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๔ มิติ 

  3.2 การขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมจริยธรรม และการดำเนินงานของคณะทำงานชมรม
จริยธรรม โดยมีจุดประสงค์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรมจริยธรรม 4 มิติ   
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- การรณรงค์ปรับฐานความคิดของบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)  
   - การดำเนินการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตของบุคลากร เช่น การไม่แสวงหาประโยชน์ที่นอกเหนือจากที่ได้รับ  

4) มาตรการบริหารทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   - แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
   - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพของหน่วยงาน (เกณฑ์การ
ประเมิน) 
             - กระบวนการการสร้างบรรยากาศ เพ่ือส่งเสริม กำกับ และส่งผลให้บุคลากรใน
องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 
            - การสร้างการมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความตระหนักในด้านการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้าง เช่น ประกาศเจตนารมณ์  
   - รณรงค์ให้มีการวัดผลกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 4 มิติ  

5) มาตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

   - หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มประชุมผู้รับผิดชอบแผนงานการใช้งบประมาณของกลุ่ม
ดำเนินการชี้แจงการใช้งบประมาณของกลุ่มและของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องงบประมาณเพ่ิมข้ึน  

ตารางท่ี ๓ มาตรการในการดำเนินการแก้ไขช่องว่างในรอบ ๕ เดือนแรก โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 

มาตรการ กลยุทธ์ เหตุผล 
P I R A B  

มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส เช่น การ
ประกาศเจตนารมย์ 

     P = (Partnership) 
มีการแลกเปลีย่นการเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อตรวจพบ 
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติและหารือถึงแนว
ทางการแก้ไข ในเวทีการประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ 
ได้แก่ คณะทำงาน คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือยกระดับการรับรู้การ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

     I = (Investment) 
การจัดทำ จัดหางบประมาณเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้กับบุคลากร
รับทราบ   
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การสื่อสารประชาสัมพันธ์ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษา และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2562 ภายในหน่วยงาน 

     R = (Regulation) 
มีการนำข้อมลูความรู้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษา และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 กฎ 
ระเบียบของหน่วยงานมาใช้ในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายใน 
หน่วยงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

   
 

 A = Advocacy   
สื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน 
สามารถสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบ 
แลกเปลีย่นข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะการใช้จ่าย
งบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้เกิดการรับรู้  
เกิดความร่วมมือท่ีดี และส่งผลใหก้ารดำเนินงานของ 
ใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดความ
น่าสนใจมากขึ้น สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
หนังสือแจ้งเวียน Line group บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือยกระดับการรับรู้การ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

   
 

 B = (Building Capacity) 
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
โดยเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง เพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงาน มีความรอบรู้ เข้าใจ และ
ตระหนักรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
สามารถขับเคลื่อนใหก้ารดำเนินงานบรรลตุาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ช่วยให้การบริหารงานมี
ความโปร่งใส ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

 

การกำหนดประเด็นความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C/SH        
    มีการกำหนดประเด็นความรู้แก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน และผู้รับบริการ ดังนี้    
    1. รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน      
    2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ/การยืมเงินราชการ    
    3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการนำ
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562           
    4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 











 
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 



1 
 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม 
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 
 

สำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 11 กิจกรรม ซึ่งในรอบ 5 เดือนแรก คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงาน ได้
รว่มกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1 การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการนำ
มาตรฐานทางจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคล 

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
- มีการสรา้งการรับรู้/เผยแพร่/อบรมให้ความรู้ 2 
เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน/ข้อบังคับจรรยา
ข้าราชการกรมอนามัย หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข การขบัเคลื่อนค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร และ 2) ความรอบรูด้้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกันทุจริตในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคญั ตามเกณฑ์
มาตรฐานการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง
เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf 

- มีการสรา้งการรับรู้/เผยแพร่/อบรมให้
ความรู้ 1 ครั้ง  
- มีบุคลากรเข้าร่วม ร้อยละ 22.55 
 

เนื่องจากงบประมาณ ภาระหน้าท่ีใน
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
และระยะเวลาที่จำกัด จึงส่งผลให้
บุคลากรไมส่ามารถเข้าร่วมการประชุม
ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 80 จึงเสนอ
ให้มีการจัดการประชุมอีกครั้งเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บคุลา
สำนักส่งเสรมิสุขภาพท่ีมีการพัฒนาอยู่
แล้วให้ดียิ่งข้ึน  

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
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

2 การประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคณุธรรมและ
ต่อต้านทุจรติ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- พิธีประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการป้องกัน 
การทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของ
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png 
- สรุปกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ พร้อมภาพ
กิจกรรม  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-
anamai/207881 
- One-page พิธีประกาศเจตนารมณ์  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_16.pdf 
- ลายมือช่ือบุคลากรทีเ่ข้าร่วมการประกาศ
เจตนารมณ์ทั้งรูปแบบออนไลน์และ on-site 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_26.pdf 

- มีการประกาศเจตนารมณ์ 1 ครัง้ 
- มีบุคลากรเข้าร่วมการประกาศ
เจตนารมณ์ ร้อยละ 85.71 
 

 

3 การเสริมสร้างจติสำนึก
และความรอบรูด้้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และ
การป้องกันทุจริต แก่

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
- มีการสรา้งการรับรู้/เผยแพร่/อบรมให้ความรู้ 2 
เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน/ข้อบังคับจรรยา

- มีการสรา้งการรับรู้/เผยแพร่/อบรมให้
ความรู้ 1 ครั้ง  
- มีบุคลากรเข้าร่วม ร้อยละ 22.55 
 

 

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_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
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

บุคลากรในหน่วยงานทุก
ระดับ 
- ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้
ตามกฎหมายหรือโดย
ธรรมจรรยา/การขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม 
- มาตรฐานทาง
จริยธรรม/ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือน/ข้อบังคับจรรยา
ข้าราชการกรมอนามัย 

ข้าราชการกรมอนามัย หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข การขบัเคลื่อนค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร และ 2) ความรอบรูด้้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกันทุจริตในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคญั ตามเกณฑ์
มาตรฐานการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง
เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf 

4 การคัดเลือกคนดีศรี
อนามัย 

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_36.pdf 

- มีการดำเนินการเสนอช่ือบุคลากรที่เข้า
รับการคดัเลือก 2 คน ไมส่ามารถส่งผล
งานเข้าประกวดในช่วงเวลาที่กำหนดได้ 1 
คน คงเหลือ 1 คน 
- บุคลากรผา่นการคดัเลือกเป็นคนดีศรี
อนามัย 1 คน 
 

- มีการดำเนินการเสนอช่ือบุคลากรที่
เข้ารับการคัดเลือก 2 คน 
ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดใน
ช่วงเวลาที่กำหนดได้ 1 คน เนื่องจาก
ติดราชการต่างจังหวัดในช่วงเวลา
ดังกล่าว  
 

5 การประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม (การขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 

หน่วยงานสมัครเข้าร่วมประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม และส่งช่ือผลงานประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม (การขับเคลื่อนองค์กรคณุธรรมต้นแบบ) 

หน่วยงานส่งช่ือผลงานเข้าร่วมประกวด 
ได้แก่ “สำนักส่งเสริมสุขภาพ องค์กร
คุณธรรม 4 มติิ” 

 

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_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
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf 

6 การประเมินความเสีย่ง
และจัดทำแผนบรหิาร
ความเสีย่งการทุจรติ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- มีการประเมินความเสีย่งและจดัทำมาตรการและ
แนวทางป้องกัน 

การประเมินความเสีย่งทุจริต 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf 
 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf 

มีมาตรการ/แนวทางป้องกัน การทุจริต  

7 การปรับปรุง/พัฒนา
ช่องทางที่สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และ
ฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมฯ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
ช่องทางที่ 1  
http://203.157.65.25/complaint/register.php 
ช่องทางที่ 2  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf 
 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ 2 
ช่องทาง 

 

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
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
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
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ช่องทางที่ 3 

ผ่านคณะทำงานการจดัการข้อร้องเรียนกรมอนามัย 
ปี 2564 โดยมีบคุลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพร่วม
เป็นคณะทำงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=
89298&mid=36803&mkey=m_document&lang=t

h&did=28542 

 
8 การขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรมของหน่วยงาน 
หน่วยงานมีการจดัตั้งชมรมจริยธรรมดำเนินการ
แล้วเสร็จ อยูร่ะหว่างการดำเนินการเสนอผลงาน
เข้าร่วมประกวด 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d
/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_33.pdf 

หน่วยงานมีการจดัตั้งชมรมจริยธรรมของ
หน่วยงานภายในไตรมาส 1 – 2 
 
ชมรมจรยิธรรมเข้าร่วมประกวด/เสนอ
ผลงานท่ีเกี่ยวกับการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม 1 เรื่อง 

 

9 การเผยแพร่สื่อการ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันทุจริต 

อยู่ระหว่างดำเนินการ มีช่องทางเผยแพร่สื่อประชาสมัพันธ์ อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 
 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธส์่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

10 โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักส่งเสรมิสุขภาพเพื่อ
ยกระดับการรับรู้การ
ป้องกันการทุจริต และ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการดำเนินการตามหลักคณุธรรม อย่าง
น้อย 3 เรื่อง 
 
มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 

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
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

11 การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 
2.6 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ คะแนนการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ) 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) กองการเจ้าหน้าท่ี
เป็นผู้รวบรวม 
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สรุปผลการสำรวจกิจกรรมการกำหนดคณุธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้”  
และ “ความดีที่อยากทำ” ของกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ในฐานะองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้เห็นถึง
ความสำคัญของการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส จึงได้กําหนดให้การดําเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity Assessment : ITA) เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาหน่วยงาน
ตามท่ีกรมอนามัยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตอย่างมีส่วนร่วมให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
จึงส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตอบแบบสำรวจออนไลน์กิจกรรมการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่
อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านกระบวนการเวียน
หนังสือราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกับประชาสัมพันธ์ ในช่องทางออนไลน์ทันสมัยใน
รูปแบบ infographic เช่น การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
เข้าถึงสะดวกและทราบโดยทั่วกัน ดังภาพที่ 1  

ภาพที่ 1 การประชาสัมพนัธ์ตอบแบบสำรวจออนไลนก์ิจกรรมการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีทีอ่ยากทำ”  
                ของกรมอนามยั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนกัส่งเสริมสขุภาพ รูปแบบ infographic ในกลุ่มไลนข์องสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

                                

จากผลการสำรวจการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” 
พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพตอบแบบสำรวจทั้งหมด 116 คน คิดเป็นร้อยละ 87.21 พร้อมลงลายมือชื่อ 
98 คน ตามเอกสารแนบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 73.68 โดยผลการสำรวจแสดงประเด็นที่บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพได้ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีท่ีอยากทำ” ดังนี้ 
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ปัญหาที่อยากแก้ 

1. การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ร้อยละ 86.38 
2. การตรงต่อเวลาในการประชุม และการมาปฏิบัติงาน ร้อยละ 84.48 
3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร้อยละ 84.84 

ความดีที่อยากทำ  

1. การสอนงานรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ร้อยละ 86.21 
2. การส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาพให้กับประชาชน ร้อยละ 85.86 
3. การประหยัดทรัพยากร ลดการใช้ทรัพยากรและวัสดุสำนักงาน ร้อยละ 85.52 

จากผลการสำรวจดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาที่
อยากแก้ในประเด็น การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการสำนักส่งเสริมสุขภาพจึงเล็งเห็นความสำคัญของ
การกำหนดประเด็นเป้าหมายคุณธรรม เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564) จึงมีการดำเนินการจัดทำประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์สำนักส่งเสริม
สุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังภาพที่ 
2 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร่วมกันขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลัก 
“คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย จิตอาสา” จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีท่ีอยากทำ” ทั้งยังเป็นแนวทางให้บุคลากรนำไปปฏิบัติต่อไป 

 
ภาพที่ 2 การดำเนินการจดัทำประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์สำนักส่งเสรมิสุขภาพเป็นองค์กรคณุธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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นอกจากนี้ บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพยังร่วมลงลายมือชื่อเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะต่อตา้น
การทุจริต สร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด มุ่งมั่นดำเนินการด้วยวัฒนธรรมองค์กร ใช้หลักธรรมาภิบาล ให้บริการ
ด้วยความเป็นธรรม สุจริตตรวจสอบได้ ตอบรับการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์สำนักส่งเสริมสุขภาพเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 98 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 73.68 ตาม
เอกสารแนบที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-
19 ที่เป็นความท้าทายของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ on-site และความท้าทายด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลในการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์  

 
เอกสารแนบที่ 1  
แบบลงลายมือชื่อการร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและปัญหาที่อยากแก้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_42.pdf 
 
เอกสารแนบที่ 2  
แบบลงลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_43.pdf 
 
 

สรุปผลการดำเนินการการตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์  
เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 
  สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลักดันให้เกิดการพัฒนา 
ปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น จึงส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับดำเนินการการตอบ
แบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื ่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดหลักเกณฑ์
การประเมินระดับ 5 เป็นการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน ที่ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 พร้อมเป้าหมายบุคลากรในหน่วยงานจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 25 คน  
   

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_42.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_42.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_42.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_43.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_43.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_43.pdf
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  จากผลคะแนนการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ของบุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพ พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมมีการตอบแบบวัดการรับรู ้ IIT ภาพรวมหน่วยงาน 
ร้อยละ 85.24 จากจำนวนบุคลากรทุกระดับที ่ม ีอายุการปฏิบัติงาน ณ กรมอนามัย ตั ้งแต่ 1 ปีขึ ้นไป  
จำนวนทั้งสิ้น 122 คน ดังเอกสารแนบที่ 3 และมีผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT รอบ 5 เดือนแรก ร้อยละ 92.23 
ดังเอกสารแนบที่ 4  
  เมื่อพิจารณาผลคะแนนร้อยละที่ได้จากการวัดการรับรู้ IIT พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีการรับรู้
ดัชนีตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มากที่สุด โดยมีผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 96.12 ขณะที่บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพมีการรับรู้ดัชนีตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ต่ำที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 90.14 โดยสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) การประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงพบว่า ตัวชี้วัดที่เป็น
ช่องว่าง ซ่ึงสำนักส่งเสริมสุขภาพจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ในปีงบประมาณ 2565 คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้มีค่าต่ำที่สุดของทุกดัชนีของการรับรู้ ฯ เพียงร้อยละ 76.54  
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลคะแนนการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 
2565 ของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ เทียบกับผลการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) การ
ประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ 
เดือนหลัง) ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ หลังมีการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ได้แก่ 
   1.1 สื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงานอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และทั่วถึง โดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
และกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแผนงานด้านงบประมาณของหน่วยงานมากข้ึน  
    1.2. ประชาสัมพันธ์ถึงโอกาสและช่องทางในการสอบถามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
มากขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเข้ากับยุคสมัย และเพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการป้องกันการทุจริต และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำกล่องร้องเรียนภายในหน่วยงานให้ชัดเจน ชั้น 3 จำนวน 1 จุด ดังภาพที่ 3  
 

ภาพที่ 3 กล่องร้องเรียน/รับความคิดเห็นภายในหน่วยงาน ณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3 จำนวน 1 จุด 
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  จากการเปรียบเทียบระดับผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) 
กับผลคะแนนการวัดการรับรู ้ IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 - 
กุมภาพันธ์ 2565 แสดงแนวโน้มการรับรู้ที่สูงขึ้น ดังแผนภูมิที่ 1 โดยผลคะแนน ผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) อยู่ที ่ร้อยละ 76.54 ขณะที่ผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ ร้อยละ 90.14 
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.60   
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวโนม้ระดับผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) เปรียบเทยีบผล

คะแนนการวัดการรับรู้ IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตลุาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 

  จากแนวโน้มระดับผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT ดังแผนภูมิที่ ๑ สำนักส่งเสริมสุขภาพจะดำเนินการ
ทบทวนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลผลการประเมินการ
รับรู้ IIT เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานและกำหนดมาตรการ/กลไกในการพัฒนา  
เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
เอกสารแนบท่ี 3 
แบบลงลายมือชื่อการตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf 
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รอ้ยละ

ผลคะแนน IIT ปี 2564 รอบ 6 เดือนหลงั ผลคะแนน IIT ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf
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เอกสารแนบท่ี 4 
ผลการตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 รอบ 6 เดือน
แรก 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf 
 
 
  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
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สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 
 
มาตรการที่ 1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส 
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 
กิจกรรม 
1.1  ดำเนินการจัดทำโครงสร้างหน่วยงาน โดยระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ E-mail เบอร์โทรศัพท์ 
และสถานที่ทำงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว 1 ครั้ง 
        โครงสร้างหน่วยงาน 
        Link: https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp 

ข้อมูลติดต่อบุคลากร 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf) 

1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ฉบับ 

Link: 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/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_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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1.3 สรุปการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ทบทวนสถานการณ์ 
ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานที่มีมาตรการ กลไก การดำเนินงานที่สอดคล้องตาม
กลยุทธ์ PIRAB และมีการกำหนดประเด็นความรู้แก่ C/SH เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1 ฉบับ 

Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf 

1.4 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf 

1.5 ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ 
       ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ครั้ง  

- รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน 2564) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-01.pdf 

          - รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2564) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-   
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/opdc_2565_11-02.pdf 

- รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 3 (มกราคม 2565) 
Link: 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_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/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-%20%20%20upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-%20%20%20upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-%20%20%20upload/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


15 
 

1.6 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- พิธีประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการป้องกัน 
การทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png 
- สรุปกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ พร้อมภาพกิจกรรม  
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/207881 
- One-page พิธีประกาศเจตนารมณ์  
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_16.pdf 
- ลายมือชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ทั้งรูปแบบออนไลน์และ on-site 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_26.pdf 

 

มาตรการที่ 2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 

2.1 กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน 
- รายงานในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89303&mid=36803&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=28547 

2.2 แสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ การดำเนินงาน สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
ช่องทางที่ 1   
Link: http://203.157.65.25/complaint/register.php 
ช่องทางที่ 2  

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/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/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


6. องค์กรมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้และหรือหน่วยงานที่มีโครงการ
ดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ 

  



กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาพขา่วกิจกรรม

คุณวิมล บ้านพวน รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับรางวัล 

“คนดีศรีอนามัยดีเด่น” กรมอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2564

วันท่ี 29 มีนาคม 2565 ส านักส่งเสริมสุขภาพและบุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพที่ได้รับคัดเลือกเป็น“คนดีศรีอนามัยดีเด่น” กรมอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ในการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าเดือนมีนาคม 2565
ส านักส่งเสริมสุขภาพมีความยินดียิ่งจึงร่วมแสดงความยินดีส าหรับคุณวิมล 
บ้านพวน รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ ผู้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ในการ
ประพฤติตน ตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน และสร้างผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน รักษาความดีงามไว้ตราบนานเท่านาน 
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก ยกระดับความตระหนักถึงความส าคัญในการ
ท าความดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์ ไม่อดทนต่อการทุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และมุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ของการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบ
คุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ส านักส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีอนามัยดีเด่น” กรมอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในงานวัน
คล้ายวันสถาปนากรมอนามัย ครบรอบ  70 ปี กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ณ
ห้องประชุมก าธรสุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ส านักส่งเสริมสุขภาพมี
ความยินดียิ่งจึงร่วมแสดงความยินดีส าหรับคุณวิมล บ้านพวนรักษาการ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โดยส่งผู้แทน
บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคนดีศรีอนามัย
ดีเด่นพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน และเข้ารับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "สร้างพลังท า
ความดี คนดีศรีอนามัย ประจ าปี 2564"



7. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้นและ
พฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง 

  



1 
 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม 
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 
 

สำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 11 กิจกรรม ซึ่งในรอบ 5 เดือนแรก คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงาน ได้
รว่มกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1 การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการนำ
มาตรฐานทางจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคล 

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
- มีการสรา้งการรับรู้/เผยแพร่/อบรมให้ความรู้ 2 
เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน/ข้อบังคับจรรยา
ข้าราชการกรมอนามัย หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข การขบัเคลื่อนค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร และ 2) ความรอบรูด้้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกันทุจริตในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคญั ตามเกณฑ์
มาตรฐานการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง
เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf 

- มีการสรา้งการรับรู้/เผยแพร่/อบรมให้
ความรู้ 1 ครั้ง  
- มีบุคลากรเข้าร่วม ร้อยละ 22.55 
 

เนื่องจากงบประมาณ ภาระหน้าท่ีใน
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
และระยะเวลาที่จำกัด จึงส่งผลให้
บุคลากรไมส่ามารถเข้าร่วมการประชุม
ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 80 จึงเสนอ
ให้มีการจัดการประชุมอีกครั้งเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บคุลา
สำนักส่งเสรมิสุขภาพท่ีมีการพัฒนาอยู่
แล้วให้ดียิ่งข้ึน  

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
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2 การประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคณุธรรมและ
ต่อต้านทุจรติ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- พิธีประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการป้องกัน 
การทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของ
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png 
- สรุปกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ พร้อมภาพ
กิจกรรม  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-
anamai/207881 
- One-page พิธีประกาศเจตนารมณ์  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_16.pdf 
- ลายมือช่ือบุคลากรทีเ่ข้าร่วมการประกาศ
เจตนารมณ์ทั้งรูปแบบออนไลน์และ on-site 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_26.pdf 

- มีการประกาศเจตนารมณ์ 1 ครัง้ 
- มีบุคลากรเข้าร่วมการประกาศ
เจตนารมณ์ ร้อยละ 85.71 
 

 

3 การเสริมสร้างจติสำนึก
และความรอบรูด้้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และ
การป้องกันทุจริต แก่

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
- มีการสรา้งการรับรู้/เผยแพร่/อบรมให้ความรู้ 2 
เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน/ข้อบังคับจรรยา

- มีการสรา้งการรับรู้/เผยแพร่/อบรมให้
ความรู้ 1 ครั้ง  
- มีบุคลากรเข้าร่วม ร้อยละ 22.55 
 

 

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_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
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บุคลากรในหน่วยงานทุก
ระดับ 
- ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้
ตามกฎหมายหรือโดย
ธรรมจรรยา/การขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม 
- มาตรฐานทาง
จริยธรรม/ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือน/ข้อบังคับจรรยา
ข้าราชการกรมอนามัย 

ข้าราชการกรมอนามัย หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข การขบัเคลื่อนค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร และ 2) ความรอบรูด้้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกันทุจริตในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคญั ตามเกณฑ์
มาตรฐานการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง
เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_31.pdf 

4 การคัดเลือกคนดีศรี
อนามัย 

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_36.pdf 

- มีการดำเนินการเสนอช่ือบุคลากรที่เข้า
รับการคดัเลือก 2 คน ไมส่ามารถส่งผล
งานเข้าประกวดในช่วงเวลาที่กำหนดได้ 1 
คน คงเหลือ 1 คน 
- บุคลากรผา่นการคดัเลือกเป็นคนดีศรี
อนามัย 1 คน 
 

- มีการดำเนินการเสนอช่ือบุคลากรที่
เข้ารับการคัดเลือก 2 คน 
ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดใน
ช่วงเวลาที่กำหนดได้ 1 คน เนื่องจาก
ติดราชการต่างจังหวัดในช่วงเวลา
ดังกล่าว  
 

5 การประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม (การขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 

หน่วยงานสมัครเข้าร่วมประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม และส่งช่ือผลงานประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม (การขับเคลื่อนองค์กรคณุธรรมต้นแบบ) 

หน่วยงานส่งช่ือผลงานเข้าร่วมประกวด 
ได้แก่ “สำนักส่งเสริมสุขภาพ องค์กร
คุณธรรม 4 มติิ” 

 

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_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
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https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_18.pdf 

6 การประเมินความเสีย่ง
และจัดทำแผนบรหิาร
ความเสีย่งการทุจรติ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- มีการประเมินความเสีย่งและจดัทำมาตรการและ
แนวทางป้องกัน 

การประเมินความเสีย่งทุจริต 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_28.pdf 
 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_27.pdf 

มีมาตรการ/แนวทางป้องกัน การทุจริต  

7 การปรับปรุง/พัฒนา
ช่องทางที่สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และ
ฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมฯ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
ช่องทางที่ 1  
http://203.157.65.25/complaint/register.php 
ช่องทางที่ 2  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7587
6bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf 
 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ 2 
ช่องทาง 

 

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
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
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
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ช่องทางที่ 3 

ผ่านคณะทำงานการจดัการข้อร้องเรียนกรมอนามัย 
ปี 2564 โดยมีบคุลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพร่วม
เป็นคณะทำงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=
89298&mid=36803&mkey=m_document&lang=t

h&did=28542 

 
8 การขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรมของหน่วยงาน 
หน่วยงานมีการจดัตั้งชมรมจริยธรรมดำเนินการ
แล้วเสร็จ อยูร่ะหว่างการดำเนินการเสนอผลงาน
เข้าร่วมประกวด 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d
/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_33.pdf 

หน่วยงานมีการจดัตั้งชมรมจริยธรรมของ
หน่วยงานภายในไตรมาส 1 – 2 
 
ชมรมจรยิธรรมเข้าร่วมประกวด/เสนอ
ผลงานท่ีเกี่ยวกับการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม 1 เรื่อง 

 

9 การเผยแพร่สื่อการ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันทุจริต 

อยู่ระหว่างดำเนินการ มีช่องทางเผยแพร่สื่อประชาสมัพันธ์ อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 
 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธส์่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

10 โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักส่งเสรมิสุขภาพเพื่อ
ยกระดับการรับรู้การ
ป้องกันการทุจริต และ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการดำเนินการตามหลักคณุธรรม อย่าง
น้อย 3 เรื่อง 
 
มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 

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


6 
 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

11 การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 
2.6 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ คะแนนการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ) 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) กองการเจ้าหน้าท่ี
เป็นผู้รวบรวม 
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สรุปผลการสำรวจกิจกรรมการกำหนดคณุธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้”  
และ “ความดีที่อยากทำ” ของกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ในฐานะองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้เห็นถึง
ความสำคัญของการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส จึงได้กําหนดให้การดําเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity Assessment : ITA) เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาหน่วยงาน
ตามท่ีกรมอนามัยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตอย่างมีส่วนร่วมให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
จึงส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตอบแบบสำรวจออนไลน์กิจกรรมการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่
อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านกระบวนการเวียน
หนังสือราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกับประชาสัมพันธ์ ในช่องทางออนไลน์ทันสมัยใน
รูปแบบ infographic เช่น การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
เข้าถึงสะดวกและทราบโดยทั่วกัน ดังภาพที่ 1  

ภาพที่ 1 การประชาสัมพนัธ์ตอบแบบสำรวจออนไลนก์ิจกรรมการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีทีอ่ยากทำ”  
                ของกรมอนามยั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนกัส่งเสริมสขุภาพ รูปแบบ infographic ในกลุ่มไลนข์องสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

                                

จากผลการสำรวจการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” 
พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพตอบแบบสำรวจทั้งหมด 116 คน คิดเป็นร้อยละ 87.21 พร้อมลงลายมือชื่อ 
98 คน ตามเอกสารแนบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 73.68 โดยผลการสำรวจแสดงประเด็นที่บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพได้ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีท่ีอยากทำ” ดังนี้ 
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ปัญหาที่อยากแก้ 

1. การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ร้อยละ 86.38 
2. การตรงต่อเวลาในการประชุม และการมาปฏิบัติงาน ร้อยละ 84.48 
3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร้อยละ 84.84 

ความดีที่อยากทำ  

1. การสอนงานรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ร้อยละ 86.21 
2. การส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาพให้กับประชาชน ร้อยละ 85.86 
3. การประหยัดทรัพยากร ลดการใช้ทรัพยากรและวัสดุสำนักงาน ร้อยละ 85.52 

จากผลการสำรวจดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาที่
อยากแก้ในประเด็น การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการสำนักส่งเสริมสุขภาพจึงเล็งเห็นความสำคัญของ
การกำหนดประเด็นเป้าหมายคุณธรรม เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564) จึงมีการดำเนินการจัดทำประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์สำนักส่งเสริม
สุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังภาพที่ 
2 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร่วมกันขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลัก 
“คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย จิตอาสา” จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีท่ีอยากทำ” ทั้งยังเป็นแนวทางให้บุคลากรนำไปปฏิบัติต่อไป 

 
ภาพที่ 2 การดำเนินการจดัทำประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์สำนักส่งเสรมิสุขภาพเป็นองค์กรคณุธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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นอกจากนี้ บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพยังร่วมลงลายมือชื่อเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะต่อตา้น
การทุจริต สร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด มุ่งมั่นดำเนินการด้วยวัฒนธรรมองค์กร ใช้หลักธรรมาภิบาล ให้บริการ
ด้วยความเป็นธรรม สุจริตตรวจสอบได้ ตอบรับการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์สำนักส่งเสริมสุขภาพเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 98 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 73.68 ตาม
เอกสารแนบที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-
19 ที่เป็นความท้าทายของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ on-site และความท้าทายด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลในการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์  

 
เอกสารแนบที่ 1  
แบบลงลายมือชื่อการร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและปัญหาที่อยากแก้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_42.pdf 
 
เอกสารแนบที่ 2  
แบบลงลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_43.pdf 
 
 

สรุปผลการดำเนินการการตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์  
เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 
  สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลักดันให้เกิดการพัฒนา 
ปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น จึงส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับดำเนินการการตอบ
แบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื ่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดหลักเกณฑ์
การประเมินระดับ 5 เป็นการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน ที่ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 พร้อมเป้าหมายบุคลากรในหน่วยงานจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 25 คน  
   

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_42.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_42.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_42.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_43.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_43.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_43.pdf
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  จากผลคะแนนการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ของบุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพ พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมมีการตอบแบบวัดการรับรู ้ IIT ภาพรวมหน่วยงาน 
ร้อยละ 85.24 จากจำนวนบุคลากรทุกระดับที ่ม ีอายุการปฏิบัติงาน ณ กรมอนามัย ตั ้งแต่ 1 ปีขึ ้นไป  
จำนวนทั้งสิ้น 122 คน ดังเอกสารแนบที่ 3 และมีผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT รอบ 5 เดือนแรก ร้อยละ 92.23 
ดังเอกสารแนบที่ 4  
  เมื่อพิจารณาผลคะแนนร้อยละที่ได้จากการวัดการรับรู้ IIT พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีการรับรู้
ดัชนีตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มากที่สุด โดยมีผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 96.12 ขณะที่บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพมีการรับรู้ดัชนีตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ต่ำที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 90.14 โดยสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) การประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงพบว่า ตัวชี้วัดที่เป็น
ช่องว่าง ซ่ึงสำนักส่งเสริมสุขภาพจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ในปีงบประมาณ 2565 คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้มีค่าต่ำที่สุดของทุกดัชนีของการรับรู้ ฯ เพียงร้อยละ 76.54  
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลคะแนนการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 
2565 ของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ เทียบกับผลการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) การ
ประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ 
เดือนหลัง) ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ หลังมีการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ได้แก่ 
   1.1 สื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงานอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และทั่วถึง โดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
และกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแผนงานด้านงบประมาณของหน่วยงานมากข้ึน  
    1.2. ประชาสัมพันธ์ถึงโอกาสและช่องทางในการสอบถามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
มากขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเข้ากับยุคสมัย และเพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการป้องกันการทุจริต และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำกล่องร้องเรียนภายในหน่วยงานให้ชัดเจน ชั้น 3 จำนวน 1 จุด ดังภาพที่ 3  
 

ภาพที่ 3 กล่องร้องเรียน/รับความคิดเห็นภายในหน่วยงาน ณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3 จำนวน 1 จุด 
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  จากการเปรียบเทียบระดับผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) 
กับผลคะแนนการวัดการรับรู ้ IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 - 
กุมภาพันธ์ 2565 แสดงแนวโน้มการรับรู้ที่สูงขึ้น ดังแผนภูมิที่ 1 โดยผลคะแนน ผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) อยู่ที ่ร้อยละ 76.54 ขณะที่ผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ ร้อยละ 90.14 
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.60   
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวโนม้ระดับผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) เปรียบเทยีบผล

คะแนนการวัดการรับรู้ IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตลุาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 

  จากแนวโน้มระดับผลคะแนนการวัดการรับรู้ IIT ดังแผนภูมิที่ ๑ สำนักส่งเสริมสุขภาพจะดำเนินการ
ทบทวนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลผลการประเมินการ
รับรู้ IIT เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานและกำหนดมาตรการ/กลไกในการพัฒนา  
เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
เอกสารแนบท่ี 3 
แบบลงลายมือชื่อการตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf 
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ผลคะแนน IIT ปี 2564 รอบ 6 เดือนหลงั ผลคะแนน IIT ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf
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เอกสารแนบท่ี 4 
ผลการตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 รอบ 6 เดือน
แรก 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf 
 
 
  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
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สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 
 
มาตรการที่ 1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส 
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 
กิจกรรม 
1.1  ดำเนินการจัดทำโครงสร้างหน่วยงาน โดยระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ E-mail เบอร์โทรศัพท์ 
และสถานที่ทำงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว 1 ครั้ง 
        โครงสร้างหน่วยงาน 
        Link: https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp 

ข้อมูลติดต่อบุคลากร 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf) 

1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ฉบับ 

Link: 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/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_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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1.3 สรุปการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ทบทวนสถานการณ์ 
ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานที่มีมาตรการ กลไก การดำเนินงานที่สอดคล้องตาม
กลยุทธ์ PIRAB และมีการกำหนดประเด็นความรู้แก่ C/SH เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1 ฉบับ 

Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_09.pdf 

1.4 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_10.pdf 

1.5 ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ 
       ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ครั้ง  

- รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน 2564) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-01.pdf 

          - รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2564) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-   
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/opdc_2565_11-02.pdf 

- รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 3 (มกราคม 2565) 
Link: 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_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/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-%20%20%20upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-%20%20%20upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-%20%20%20upload/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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1.6 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- พิธีประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการป้องกัน 
การทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_15.png 
- สรุปกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ พร้อมภาพกิจกรรม  
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/207881 
- One-page พิธีประกาศเจตนารมณ์  
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_16.pdf 
- ลายมือชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ทั้งรูปแบบออนไลน์และ on-site 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_26.pdf 

 

มาตรการที่ 2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 

2.1 กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน 
- รายงานในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89303&mid=36803&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=28547 

2.2 แสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ การดำเนินงาน สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
ช่องทางที่ 1   
Link: http://203.157.65.25/complaint/register.php 
ช่องทางที่ 2  

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/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/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
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Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf 
 

2.3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ/การยืมเงินราชการ 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89325&mid=36803&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=28548 

 
2.4 ประชุมผู้รับผิดชอบแผนงานการใช้งบประมาณของกลุ่ม เพื่อดำเนินการชี้แจงการใช้งบประมาณของกลุ่มและ
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง  
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_44.pdf 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

จากที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินการขับเคลื ่อนตัวชี ้ว ัด  2.6 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (รอบ 5 เดือนแรก) พบว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นในขณะนี้ ถือเป็นความท้าทาย
ของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ on-site รวมทั้งความท้าทายด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในการเข้าร่วมการ
ประชุมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเล็งเห็นว่า การประชุมหรือทำกิจกรรมในรูปแบบ 
on-site จะสามารถสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการรับรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ได้มากกว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์หรือ hybrid (รูปปบบผสมผสาน on-site และออนไลน์) นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีข้อจำกัดด้านภาระหน้าที่และระยะเวลาการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตามเป้าหมายร้อยละ 80 จึงเสนอให้มีการจัดการประชุมอีกครั้งเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้บุคลาสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนาอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น สำนักส่งเสริมสุขภาพ จะ
ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนักให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีความรอบรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคล มาตรฐานทางจริยธรรมที่นำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการกรม
อนามัย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข การขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ความรอบรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีความเป็นเลิศในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม มุ่งสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมและนำไปพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 4 มิติ ต่อไป 

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=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


8. องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ การยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด 
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การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ภายใต้หัวข้อ 

“สำนักส่งเสริมสุขภาพ สูอ่งค์กรคุณธรรม 4 มิติ” 

สำนักส่งเสริมมีการขับเคลื่อนการดำเนินงนาองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยการจัด
กิจกรรมตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ใน 4 มิติ ดังนี้  

มิติที่ 1 การยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา  

สำนักส่งเสริมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีตามหลักธรรมทางศาสนา
ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามตามทำนองคลองธรรม 
จึงได้มีการจัดกิจกรรมยึดมั่นและเคารพในหลักธรรมทางศาสนา ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1.1 การร่วมกันสวดมนต์ทั้งรูปแบบ on-site และ online  

ในยุคสมัยแห่งการระบาดของโรคโควิด 19 การรวมตัวกันในพ้ืนที่จำกัดและเป็นพ้ืนที่ปิดจึงไม่ใช่แนวคิดที่
เหมาะสมนัก เนื่องด้วยสำนักส่งเสริมสุขภาพยึดมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด 19 ของ
กรมอนามัยอย่างเคร่งครัด จึงได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันสวดมนต์ก่อนเริ่มการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพในแต่
ละเดือน  โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพและทีมผู้บริหารหน่วยงานจะย้ำเตือนถึงหลักธรรมคำสอนของพระ
พุทธองค์ และสนับสนุนให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อระลึกและ
ตระหนักถึงการทำความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส และไมป่ระพฤติตนที่ส่อไปในทางทุจริตผิดศีลธรรม 

ภาพที่ 1 กิจกรรมร่วมกันสวดมนต์ทั้งรูปแบบ on-site และ online ก่อนการประชุมประจำเดือนของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

          
 

กิจกรรมที่ 1.2 ทำบุญปีใหม่ 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 วันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อธิบดีกรมอนามัย เข้าร่วมการสวดมนต์ ทำบุญ รับศีล รับพร ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อเสริมพลัง สร้างขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพตระหนักถึงคุณค่าของหลักธรรมและนำไปปฏิบัติต่อไป  
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ภาพที่ 2 ทำบุญปีใหม่ 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

มิติที่ 2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2.1 มาตรการประหยัดพลังงาน  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ตั้งมั่นยืนหยัดในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำเอาคำสอนมาปรับใช้ในการ

ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดป้ายรณรงค์ประหยัดไฟช่วยชาติ ด้วยการเปิด-ปิดไฟตาม
เวลาที่กำหนด ไว้ที่สวิทช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยมีหลักการดังนี้  

1. “พักเท่ียงอย่าลืมปิดไฟ” 

- ช่วงเช้า เปิดเวลา 8.30-12.00 น. 
- ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.00-16.00 น. 
- ปิดเวลา 12.00-13.00 น. 
- ปิดสวิทช์ไฟแสงสว่างดวงที่ไม่จำเป็น  

2. “เปิดแอร์ 25 องศา จะช่วยประหยัดไฟได้ถึง 10%” 
- ช่วงเช้า เปิดเวลา 9.30-12.00 น. 
- ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.30-16.00 น. 
- ปิดเวลา 12.00-13.30 น. 
- ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส  

โดยบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพร่วมมือกันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากในสภาวะความปั่นป่วน
ของสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนักเนื่องจากได้รับผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผลจากการ
ใช้พลังงานเกนิความจำเป็น และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของทั้งบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนชาวไทย และประชากรโลกด้วยการร่วมกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและหากไม่
จำเป็นต้องใช้ก็ปดิให้เรียบร้อย  
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ภาพที่ 3 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ 

 

 

กิจกรรมที่ 2.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ” 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ตั้งมั่นยืนหยัดในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำเอาคำสอนตามหลัก 3 ห่วง 
2 เงื่อนไข โดยเฉพาะห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล และเงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต มาปรับใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ” วันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนงาน
ภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุมภายในและ 
การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ  ตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ประยุกต์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของยุคโรคระบาดโควิด 19  
มีการจัดการงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์สมัยใหม่และชีวิตว ิถ ีใหม่ 
รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการทุจริต โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ในรูปแบบ on-site  

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ บรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างจิตสำนัก  
ความรอบรู ้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคล” ประกอบด้วยเนื้อหาในหาสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานทางจริยธรรมที่นำไปใช้ในการบริหารงาน
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บุคคล ประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการกรมอนามัย ด้วยสูตรจำง่าย 7-7-7 ประการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข การขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ความรอบรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เป็น
ต้น ช่วยเสริมสร้างบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมและนำไป
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 4 มิติ ต่อไป 

 
ภาพที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายใน 

และบรหิารความเสี่ยงเพื่อสรา้งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสรมิสุขภาพ” 

 

มิติที่ 3 วิถีวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 3.1 “สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย สำนักส่งเสริมสุขภาพ สู่องค์กรคุณธรรม” 

 วันที่ 12 เมษายน 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รอง
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในกิจกรรม “สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย สำนักส่งเสริมสุขภาพ สู่องค์กร
คุณธรรม” ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และอวยพรในวารดิถีขึ้นปีใหม่ไทย 2565 แก่ผู้บริหารสำนักส่งเสริมสุขภาพ
และบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพพร้อมพิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีไทย พร้อมทั้งสวมใส่ผ้าไทยหรือเสื้อผ้าที่
ส่งเสริมความเป็นไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื ่อธำรงค์และสืบสานวัฒนธรรมไทยในประเพณี
สงกรานต์อันดีงาม สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยด้วยการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดี ความนอบน้อมเคารพผู ้อาวุโส  
ความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพในสถาบันครอบครัว องค์กร และศาสนา รวมถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งต่อ
ความดีงามของวัฒนธรรม ความเป็นไทย และประเพณีไทยสู่บุคลากรรุ่นหลังสืบต่อไป 
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ภาพที่ 5 กิจกรรม “สงกรานต์สบืสานวัฒนธรรมไทย สำนักส่งเสรมิสุขภาพ สู่องค์กรคณุธรรม”  
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ประจำปี 2565 

 

 
 

ภาพที่ 6 กิจกรรม “สงกรานต์สบืสานวัฒนธรรมไทย สำนักส่งเสรมิสุขภาพ สู่องค์กรคณุธรรม”  
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ประจำปี 2565 
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มิติที่ 4 จิตอาสา 
กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 แก่ภาคเอกชนและประชาชนใน
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม  
 วันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที ่กำลังเพิ ่มสูงขึ้น  
จึงประสานงานกับพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่มีสถานประกอบการจำนวนมาก เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอด  
องค์ความรู้เรื ่องการป้องกันโควิด-19 แก่ภาคเอกชนและประชาชนผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม AM100 บริษัท  
ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพ่ือให้
เกิดความรอบรู้ในการป้องกันโควิด-19 และส่งเสริมสุขภาพตนเองให้แข็งแรง และเป็นกระบอกเสียงส่งต่อองค์
ความรู้นี ้ไปยังคนใกล้ตัว ครอบครัว และชุมชน ร่วมหารือและระดมความคิด ช่วยปูพื้นฐานให้กับวัยแรงงาน  
สำหรับแรงงานในสถานประกอบการ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ เสี่ยงต่อการเกิดโรค  
ไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น เพื่อสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มี
สุขภาพดีต่อไป ในกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ตัวแทนวิทยากรจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
จำนวน 3 ท่าน ตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี  ตัวแทนจากศูนย์สุขภาพจิตเขต 6 ตัวแทนสถานประกอบการ
ภาคเอกชน จำนวน 12 สถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ทั้งรูปแบบ  on-site และ online 
 

ภาพที ่7 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 แก่ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม 
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กิจกรรมที่ 4.2  กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื ่องการท่องเที่ยวและกีฬาในหลักสูตรอาสาสมัครการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและการกีฬา” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 
2564 ณ ร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

ภาพที่ 8  กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทอ่งเทีย่วและกีฬาในหลักสูตรอาสาสมคัรการท่องเที่ยวและกฬีา รุ่นท่ี 1 

 

 

กิจกรรมที่ 4.3 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื ่องการท่องเที่ยวและกีฬาในหลักสูตรอาสาสมัครการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและการกีฬา” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

ภาพที ่9 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทอ่งเทีย่วและกีฬาในหลักสตูรอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกฬีา รุ่นท่ี 2 
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กิจกรรมที่ 4.4 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ในการอบรมวิทยากรเขตสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2565 ของสำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ร่วมกับมูลนิธิอุทัย สุดสุข ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุร ี  

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือเขตสุขภาพต่าง ๆ  และมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้หลักคำสอน
ของพุทธศาสนา เช่น อิทธิบาท 4 For Health ธรรมนำทางสู่สุขภาพดี ได้แก่ ๑) ฉันทะ: การมีใจรัก ศรัทธา เชื่อมั่นใน
สิ่งที่ทำ เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมสุขภาพนั้นจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจที่
ผ่องใสมั่นคง ๒) จิตตะ: จดจำจ่อจิต อุทิศตน เกาะติด ไม่ถึงที่สุดไม่เลิก มานะพยายามในการออกกำลังกาย ไม่ย่อ
ท้อ และไม่ล้มเลิกง่าย ๆ ๓) วิริยะ: ความเพียร ความมุ่งม่ัน ความทุ่มเท ความต่อเนื่อง หากดำเนินวิถีสุขภาพแล้วก็
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ไม่ลดละ และ ๔) วิมังสา: หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบ
ข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำ พิจารณาว่าพฤตกรรมสุขภาพที่ปฏิบัติอยู่นั้นเหมาะสมกับตนเองแล้วหรือไม่ หรือมีด้านไหน
ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเดิมท่ีเป็นอยู ่

ภาพที ่10 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง  
ในการอบรมวิทยากรเขตสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสรา้งสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อการป้องกันและควบคมุโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง และโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
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กิจกรรมที่ 4.5 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคโควิด-19
ผ่านการรับโทรศัพท์สายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID WATCH "สร้างความรอบรู้อยู่กับโควิด” ตั้งแต่วันที่ 19 -
31 มีนาคม 2565 และ 1 – 20 เมษายน 2565  

กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคโควิด-19ผ่านการ
รับโทรศัพท์สายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID WATCH "สร้างความรอบรู้อยู่กับโควิด” มีการนำคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติเมือ่แยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 “ดูแล ปกป้อง เมื่อแยกตัว” ซ่ึงจัดทำโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ 
ยังมีการเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์อนามัยมีเดีย1 โดยมีจุดประสงค์ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่แยกกักตัวในศูนย์พักคอย รวมทั้งการปฏิบัติตวัเมื่อหายจากโค
วิด 19 เพ่ืแประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ดักล่าวไปสร้างความรอบรู้ด้นสุขภาพ ประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยบรรเทาความ
กังวลที่เกิดข้ึนเมื่อติดโควิด 19  

ภาพที ่11 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านความรอบรูด้้านสุขภาพเรื่องโรคโควิด-19 
ผ่านการรับโทรศัพท์สายด่วน ผู้พทิักษ์อนามัย COVID WATCH "สร้างความรอบรู้อยู่กับโควิด” 

  

 

 
1 Link คู่มือแนวทางการปฏิบตัิเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 “ดแูล ปกป้อง เมื่อแยกตัว”
https://multimedia.anamai.moph.go.th/ebooks/guidelines-for-community-isolation/ 

https://multimedia.anamai.moph.go.th/ebooks/guidelines-for-community-isolation/


9. องค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืน ๆ ได้ 
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มิติที่ 4 จิตอาสา 
กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 แก่ภาคเอกชนและประชาชนใน
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม  
 วันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที ่กำลังเพิ ่มสูงขึ้น  
จึงประสานงานกับพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่มีสถานประกอบการจำนวนมาก เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอด  
องค์ความรู้เรื ่องการป้องกันโควิด-19 แก่ภาคเอกชนและประชาชนผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม AM100 บริษัท  
ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพ่ือให้
เกิดความรอบรู้ในการป้องกันโควิด-19 และส่งเสริมสุขภาพตนเองให้แข็งแรง และเป็นกระบอกเสียงส่งต่อองค์
ความรู้นี ้ไปยังคนใกล้ตัว ครอบครัว และชุมชน ร่วมหารือและระดมความคิด ช่วยปูพื้นฐานให้กับวัยแรงงาน  
สำหรับแรงงานในสถานประกอบการ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ เสี่ยงต่อการเกิดโรค  
ไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น เพื่อสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มี
สุขภาพดีต่อไป ในกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ตัวแทนวิทยากรจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
จำนวน 3 ท่าน ตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี  ตัวแทนจากศูนย์สุขภาพจิตเขต 6 ตัวแทนสถานประกอบการ
ภาคเอกชน จำนวน 12 สถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ทั้งรูปแบบ  on-site และ online 
 

ภาพที ่7 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 แก่ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม 
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กิจกรรมที่ 4.2  กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื ่องการท่องเที่ยวและกีฬาในหลักสูตรอาสาสมัครการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและการกีฬา” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 
2564 ณ ร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

ภาพที่ 8  กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทอ่งเทีย่วและกีฬาในหลักสูตรอาสาสมคัรการท่องเที่ยวและกฬีา รุ่นท่ี 1 

 

 

กิจกรรมที่ 4.3 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื ่องการท่องเที่ยวและกีฬาในหลักสูตรอาสาสมัครการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและการกีฬา” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

ภาพที ่9 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทอ่งเทีย่วและกีฬาในหลักสตูรอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกฬีา รุ่นท่ี 2 
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กิจกรรมที่ 4.4 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ในการอบรมวิทยากรเขตสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2565 ของสำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ร่วมกับมูลนิธิอุทัย สุดสุข ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุร ี  

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือเขตสุขภาพต่าง ๆ  และมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้หลักคำสอน
ของพุทธศาสนา เช่น อิทธิบาท 4 For Health ธรรมนำทางสู่สุขภาพดี ได้แก่ ๑) ฉันทะ: การมีใจรัก ศรัทธา เชื่อมั่นใน
สิ่งที่ทำ เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมสุขภาพนั้นจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจที่
ผ่องใสมั่นคง ๒) จิตตะ: จดจำจ่อจิต อุทิศตน เกาะติด ไม่ถึงที่สุดไม่เลิก มานะพยายามในการออกกำลังกาย ไม่ย่อ
ท้อ และไม่ล้มเลิกง่าย ๆ ๓) วิริยะ: ความเพียร ความมุ่งม่ัน ความทุ่มเท ความต่อเนื่อง หากดำเนินวิถีสุขภาพแล้วก็
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ไม่ลดละ และ ๔) วิมังสา: หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบ
ข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำ พิจารณาว่าพฤตกรรมสุขภาพที่ปฏิบัติอยู่นั้นเหมาะสมกับตนเองแล้วหรือไม่ หรือมีด้านไหน
ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเดิมท่ีเป็นอยู ่

ภาพที ่10 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง  
ในการอบรมวิทยากรเขตสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสรา้งสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อการป้องกันและควบคมุโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง และโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
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กิจกรรมที่ 4.5 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคโควิด-19
ผ่านการรับโทรศัพท์สายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID WATCH "สร้างความรอบรู้อยู่กับโควิด” ตั้งแต่วันที่ 19 -
31 มีนาคม 2565 และ 1 – 20 เมษายน 2565  

กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคโควิด-19ผ่านการ
รับโทรศัพท์สายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID WATCH "สร้างความรอบรู้อยู่กับโควิด” มีการนำคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติเมือ่แยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 “ดูแล ปกป้อง เมื่อแยกตัว” ซ่ึงจัดทำโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ 
ยังมีการเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์อนามัยมีเดีย1 โดยมีจุดประสงค์ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่แยกกักตัวในศูนย์พักคอย รวมทั้งการปฏิบัติตวัเมื่อหายจากโค
วิด 19 เพ่ืแประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ดักล่าวไปสร้างความรอบรู้ด้นสุขภาพ ประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยบรรเทาความ
กังวลที่เกิดข้ึนเมื่อติดโควิด 19  

ภาพที ่11 กิจกรรมจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านความรอบรูด้้านสุขภาพเรื่องโรคโควิด-19 
ผ่านการรับโทรศัพท์สายด่วน ผู้พทิักษ์อนามัย COVID WATCH "สร้างความรอบรู้อยู่กับโควิด” 

  

 

 
1 Link คู่มือแนวทางการปฏิบตัิเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 “ดแูล ปกป้อง เมื่อแยกตัว”
https://multimedia.anamai.moph.go.th/ebooks/guidelines-for-community-isolation/ 

https://multimedia.anamai.moph.go.th/ebooks/guidelines-for-community-isolation/

	1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อน 
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

	2.	องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ 

	3.	องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด

	4.	องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้
	5.	องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรม
ขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด

	6. องค์กรมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้และหรือ 
หน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายตามแผน 
ส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ 

	7. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ 
เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง 
	8. องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจาก 
แผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด 

	9.	องค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่น ๆ ได้


