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แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

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

 

มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

1. มาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใส 
- มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

1.1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริต และเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 

1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เผยแพร่ใน
เว็บไซตห์น่วยงานแล้ว  
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_03.pdf 
 

หน่วยงานมีการดำเนินงาน
หน่วยงานมีรายงานการประชุม
วิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ 
ปัญหาการดำเนินงานคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน โดย
วิเคราะห์ gap 1 ประเด็นจาก
คะแนนการรบัรูผู้้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(IIT) รอบ 5 เดือนแรก โดยมี
องค์ประกอบของข้อมูล ผลผลติและ
ผลลัพธ์การดำเนินงานระดับ Le 
(Level) ของผลการดำเนินงาน
ปัจจุบัน ข้อเสนอของผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย และมีมาตรการ กลไก การ
ดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามกลยุทธ์ 
PIRAB และมีการกำหนดประเด็น
ความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการ

เอกสารแนบ 3  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_03.pdf
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มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

ดำเนินงาน 1 ครั้ง ในเดือนเมษายน 
- พฤษภาคม 2565  

1.2 จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนนิงานตัวช้ีวัด ที่ 
2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เผยแพร่ใน
เว็บไซตห์น่วยงานแล้ว  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-

upload/4xceb3b571ddb70741ad132
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC25
65-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_04.pdf 

หน่วยงานมีแผนการดำเนินงาน
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) และมีการ
ขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนท่ี
กำหนด  

1.3 ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด
ฯ 

6 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 ครั้ง  
- รายงานการประชุมกำกับติดตามผล
การดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ประจำเดอืน 
ครั้งท่ี 1 (มีนาคม 2565) 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-F/opdc_2565_11-
04.pdf 

หน่วยงานมีรายงานการประชุม
กำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัดฯ 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-04.pdf
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มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

- รายงานการประชุมกำกับติดตามผล
การดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ประจำเดอืน 
ครั้งท่ี 2 (เมษายน 2565) 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-F/opdc_2565_11-
05.pdf 
- รายงานการประชุมกำกับติดตามผล
การดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ประจำเดอืน 
ครั้งท่ี 3 (พฤษภาคม 2565) 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-F/opdc_2565_11-
06.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-06.pdf
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มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

- รายงานการประชุมกำกับติดตามผล
การดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ประจำเดอืน 
ครั้งท่ี 4 (มิถุนายน 2565) 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-F/opdc_2565_11-
07.pdf 
- รายงานการประชุมกำกับติดตามผล
การดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ประจำเดอืน 
ครั้งท่ี 5 (กรกฎาคม 2565) 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-F/opdc_2565_11-
08.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-08.pdf
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มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

2. มาตรการการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ภายใน
หน่วยงานด้านการใช้
จ่ายงบประมาณ 

2.1 กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำเดือน 

3 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- รายงานในการประชุมประจำเดอืน
ของหน่วยงาน ดำเนินการแล้วเสรจ็ 2 
ครั้ง 
• รายงานการประชุมการประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 1 (เดือน
มิถุนายน 2565) 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/meeting-
hp/download?id=95783&mid=35
108&mkey=m_document&lang=
th&did=29318 
• รายงานการประชุมการประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 2 (เดือน
กรกฎาคม 2565) 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/meeting-
hp/download?id=95960&mid=35
108&mkey=m_document&lang=
th&did=29458 
 

 

บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
รับทราบเกี่ยวกับแผน/ผลการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
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มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

2.2 แสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถมสี่วนร่วมในการรับรู ้
การดำเนินงาน สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
แลกเปลีย่นข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

2 ช่องทาง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ช่องทาง 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ 
2 ช่องทาง ได้แก่ 
ช่องทางที่ 1  
http://203.157.65.25/complaint/
register.php 

ช่องทางที่ 2  
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_09.pdf 
ช่องทางที่ 3 

ผ่านคณะทำงานการจดัการข้อ
ร้องเรียนกรมอนามัย ปี 2564 โดยมี
บุคลากรสำนักส่งเสรมิสุขภาพร่วมเป็น
คณะทำงาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/ethics/download?id=89298&m
id=36803&mkey=m_document&
lang=th&did=28542 

บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมี
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
สามารถรับรู้การดำเนินงาน 
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
แลกเปลีย่นข้อมูล และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 

http://203.157.65.25/complaint/register.php
http://203.157.65.25/complaint/register.php
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89298&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28542
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89298&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28542
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89298&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28542
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89298&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28542
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มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

2.3 ประชุมผู้รับผิดชอบแผนงานการใช้
งบประมาณของกลุ่ม เพื่อดำเนินการช้ีแจงการใช้
งบประมาณของกลุ่มและของสำนกัส่งเสริม
สุขภาพ 

3 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ครั้ง 
- รายงานในการประชุมประจำเดอืน
ของหน่วยงาน ดำเนินการแล้วเสรจ็ 2 
ครั้ง 
• รายงานการประชุมการประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 1 (เดือน
มิถุนายน 2565) 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/meeting-
hp/download?id=95783&mid=35
108&mkey=m_document&lang=
th&did=29318 
• รายงานการประชุมการประชุมสำนัก
สง่เสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 2 (เดือน
กรกฎาคม 2565) 
Link: 
https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/meeting-
hp/download?id=95960&mid=35
108&mkey=m_document&lang=
th&did=29458 
 
 

บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
รับทราบเกี่ยวกับแผน/ผลการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
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3. มาตรการการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
กระบวนการ/ขั้นตอน
การยืมใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 สื่อสารประชาสัมพันธภ์ายในหน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การ
ดำเนินงาน สามารถสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการ/ขั้นตอนการยืมใช้ทรพัย์สินทาง
ราชการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็วด้วยการใช้การประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบใหม่ๆ ให้เกดิความน่าสนใจมากขึ้น สื่อสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือแจ้งเวียน Line 
group บอร์ดประชาสมัพันธ์ เป็นต้น 
บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานรับทราบข้อมูลของ
หน่วยงานและสามารถสื่อสารแก่เพื่อนร่วมงานได ้

1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ  
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_09.pdf 
 

หน่วยงานมีสื่อสารประชาสมัพันธ์
ภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การ
ดำเนินงาน สามารถสอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบ 
แลกเปลีย่นข้อมูล และให้
ข้อเสนอแนะ กระบวนการ/ขั้นตอน
การยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการรับรู้ เกดิความร่วมมือท่ีดี 
และส่งผลให้การดำเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก
ขึ้น ด้วยการใช้การประชาสัมพันธใ์น
รูปแบบใหม่ๆ ให้เกดิความน่าสนใจ
มากขึ้น สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น หนังสือแจ้งเวียน Line group 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
รับทราบข้อมลูของหน่วยงานและ
สามารถสื่อสารแก่เพื่อนร่วมงานได้ 

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

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf

