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

รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) 
 

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

 
ลำดับ

ที ่
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1 การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการนำ
มาตรฐานทางจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคล 
(รอบ 5 เดือนแรก) 

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 การจดัทำกระบวนงาน
ภารกิจสำคัญ ตามเกณฑม์าตรฐานการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
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 
(รอบ 5 เดือนแรก) 

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/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_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 
(รอบ 5 เดือนแรก) 

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 
(รอบ 5 เดือนแรก) 

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 

(รอบ 5 เดือนแรก) 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 
(รอบ 5 เดือนแรก) 

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 
(รอบ 5 เดือนแรก) 

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 
 

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

2. ดำเนินการเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดแล้ว
เสร็จ ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานมีการเสนอ
ผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรคณุธรรม 1 เรื่อง 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=
92227&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&di
d=28969 
 
3. ผลการคดัเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ 2564 :  
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ได้รบัเกียรตบิัตรในลำดับที่ 8  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=
96057&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&di
d=29611 
 

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

 

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/th/ethics/download?id=92227&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28969
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=92227&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28969
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=92227&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=28969
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=96057&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=29611
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=96057&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=29611
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=96057&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=29611
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9 การเผยแพร่สื่อการ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันทุจริต 
(รอบ 5 เดือนหลัง) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
ประกอบด้วยเรื่อง  
1. การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาเพื่อป้องกัน
การทุจริต  
2.  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) 
3. วิถีวัฒนธรรม: การเสริมสรา้งวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสจุริตและการต่อตา้นทุจรติในบุคคลและ
องค์กร 
4. จิตอาสา 4 ประการ 
- ช่องทางการเผยแพร่ที่ 1 : เว็บไซต์สำนักส่งเสริม
สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/do
wnload?id=96051&mid=36803&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=29606 
- ช่องทางการเผยแพร่ที่ 2 : Line Group สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ดังภาพ 

 

มีช่องทางเผยแพร่สื่อประชาสมัพันธ์ อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 
 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธส์่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=96051&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=29606
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=96051&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=29606
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=96051&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=29606
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10 โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักส่งเสรมิสุขภาพเพื่อ
ยกระดับการรับรู้การ
ป้องกันการทุจริต และ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
(รอบ 5 เดือนหลัง) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
- มีการปรับกิจกรรมเนื่องจากงบประมาณในการ
ดำเนินการไมเ่พียงพอ จากเดิมโครงการพัฒนา
บุคลากรสำนักส่งเสรมิสุขภาพเพื่อยกระดับการรับรู้
การป้องกันการทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็น การประชุม 
การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรสำนกัส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อยกระดับการรับรู้การป้องกันการทุจริต และ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2565 
รูปแบบ on-site และ online 
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บคุลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยเรื่อง  
1. การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาเพื่อป้องกัน
การทุจริต  
2.  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) 
3. วิถีวัฒนธรรม: การเสริมสรา้งวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสจุริตและการต่อตา้นทุจรติในบุคคลและ
องค์กร 
4. จิตอาสา 4 ประการ 
- มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 52.84 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_14.pdf 
 

มีการดำเนินการตามหลักคณุธรรม อย่าง
น้อย 3 เรื่อง 
 
มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ส่งผลใหไ้มส่ามารถ
ดำเนินตามแผนท่ีกำหนดไวไ้ด้ จึง
จำเป็นต้องปรับแผนเป็นการประชมุ
ราชการ ซึ่งส่งผลให้มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม
น้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานที่
และอุปกรณ์มีจำกัด  
2. สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 
สายพันธ์ุใหม่ท่ีมีการระบาดระลอกใหม่ 
ส่งผลให้บุคลากรไมส่ามารถเข้าร่วม
การประชุมได้อยา่งเต็มที่ จึงจำเปน็ต้อง
ปรับรูปแบบการประชุมจากเดิมเปน็
การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ on-
site เป็นการประชุมราชการ on-site 
และ online  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_14.pdf
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11 การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 
2.6 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) กองการเจ้าหน้าท่ี
เป็นผู้รวบรวม 
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สรุปผลการดำเนินการการตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์  

เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม – กรกฎาคม 2565 

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 
  สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลักดันให้เกิดการพัฒนา 
ปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น จึงส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับดำเนินการการตอบ
แบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื ่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม – กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 5 เป็นการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ของหน่วยงาน ที่ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 พร้อมเป้าหมายบุคลากรในหน่วยงานจำนวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 25 คน   
  จากการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) ภาพรวมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก ดังเอกสารแนบที่ 2 โดยแยกการ
วิเคราะห์รายตัวชี้ว่า พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณมีแนวโน้มคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีงบประมาณ 
2564 รอบ 5 เดือนแรก มีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 90.14 แต่ในภาพรวมยังคงมีคะแนนต่ำกว่าทุกตัว นอกจากนี้ ใน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่ามีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 90.18 แต่ในส่วนของคะแนนตัวชี้วัดราย
ย่อยยังมีระดับการรับรู้ไม่ถึงร้อยละ 90 
  จากระดับค่าเฉลี่ยรายย่อยตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ พบว่า มีแนวโน้มคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจาก
ปีงบประมาณ 2564 รอบ 5 เดือนแรก จึงจะใช้แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมการดำเนินงานแบบเดียวกับรอบ 5 
เดือนแรก และจากระดับค่าเฉลี่ยนตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์ของราชการ พบว่า มีคะแนน 90.18 แต่ในส่วน
ตัวชี้วัดรายย่อยทุกตัวมีการรับรู้ไม่ถึงร้อยละ 90 จึงแนวทางปรับเพิ่มกิจกรรมการประชาสัมพันธ์/สื่อสารภายใน
องค์กร ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง 
  เมื่อพิจารณาผลคะแนนร้อยละที่ได้จากการวัดการรับรู้ IIT ในรอบ 5 เดือนแรก ดังเอกสารแนบที่ 2 พบว่า 
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีการรับรู้ดัชนีตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มากที่สุด โดยมีผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 
96.12 ขณะที่บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีการรับรู้ดัชนีตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ต่ ำที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 
90.14 โดยสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) การประเมินการรับรู ้การ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) ของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งพบว่า ตัวชี้วัดที่เป็นช่องว่าง ซึ่งสำนักส่งเสริมสุขภาพจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ใน
ปีงบประมาณ 2565 คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้มีค่าต่ำที่สุดของทุกดัชนี
ของการรับรู้ ฯ เพียงร้อยละ 76.54  
  อย่างไรก็ตาม คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จึงร่วมกัน
วิเคราะห์ช่องว่างจากผลการประเมินการรับรู้ ฯ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก 
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ในการประชุมคณะทำงาน ฯ และมีมติเห็นชอบตรงกันว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีคะแนนค่าเฉลี่ยของ
ระดับการรับรู้ IIT ที่ต่ำที่สุด ขณะที่ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นตัวชี้วัดย่อย คือ ขั้นตอน
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก เป็นประเด็นที่
ต้องหาแนวทางแก้ไขเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก จึงได้ข้อสรุป ดังนี้ 
   1.1 จากการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 
5 เดือนแรก) ที่ได้มีการดำเนินงานด้านการสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และทั่วถึง โดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานได้มี
การส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแผนงานด้านงบประมาณของหน่วยงานมากข้ึน โดยแผน
งบประมาณมีการดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว นั้น คณะทำงาน ฯ มีมติเห็นชอบว่าควร
ดำเนินการต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากผลคะแนนการรับรู้ IIT นั้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการรับรู้ของบุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
   1.2.  ควรประชาสัมพันธ์ถึงโอกาสและช่องทางในการสอบถามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณมาก
ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเข้ากับยุคสมัย และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากร
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ทำช่องทางร้องเรียนภายในหน่วยงานให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันมากขึ้น  และ
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการป้องกัน
การทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำกล่องร้องเรียนภายในหน่วยงานให้ชัดเจน ชั้น 3 จำนวน 1 จุด ดัง
ภาพที่ 3   
 

ภาพที่ 3 กล่องร้องเรียน/รับความคิดเห็นภายในหน่วยงาน ณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3 จำนวน 1 จุด 
 

                                           
 
  1.3 ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางและกระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในสำนักส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเข้ากับยุคสมัย เพื่อให้บุคลากรทราบถึงกระบวนการ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความสะดวกในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น  
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  จากผลการดำเน ินการข ับเคล ื ่อนการป ้องก ันการท ุจร ิต และเสร ิมสร ้างค ุณธรรมจร ิยธรรม  
สำนักส่งเสริมสุขภาพจะดำเนินการทบทวนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานที่ ผ่านมา 
ประกอบกับข้อมูลผลการประเมินการรับรู้ IIT ในรอบ 5 เดือนหลัง ดังเอกสารแนบที่ 3 และเอกสารแนบที่ 4  
เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานและกำหนดมาตรการ/กลไกในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีงบประมาณถัดไปให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
เอกสารแนบท่ี 1 
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 
 
เอกสารแนบท่ี 2 
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 
 
เอกสารแนบท่ี 3 
แบบลงลายมือชื่อการตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 
รอบ 5 เดือนหลัง 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_11.pdf 
 
เอกสารแนบท่ี 4 
ผลการตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 รอบ 5 เดือน
หลัง 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/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_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
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-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_10.pdf
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สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 
รอบ 5 เดือนหลัง  

 
มาตรการที่ 1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส (รอบ 5 เดือนหลัง) 
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 
กิจกรรม 
1.1  ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว 1 ครั้ง (รอบ 5 เดือนหลัง) 
        - รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ทบทวน
สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของข้อมูล ได้แก่ 
ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินงานปัจจุบัน และข้อเสนอของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และมีมาตรการ กลไก การดำเนินงานที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ PIRAB และมีการกำหนดประเด็นความรู้แก่ 
C/SH เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1 ฉบับ 

Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_03.pdf 

1.2 จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 5 เดือนหลัง)  

- แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5  เดือน
หลัง) 1 ฉบับ 

Link: 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
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1.3 ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ (รอบ 5 เดือนหลัง) 
       ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง  

- รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2565) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-04.pdf 

          - รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 2 (เมษายน 2565) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/opdc_2565_11-05.pdf 

- รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 3 (พฤษภาคม 2565) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/opdc_2565_11-06.pdf 

- รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 4 (มิถุนายน 2565) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/opdc_2565_11-07.pdf 

- รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 5 (กรกฎาคม 2565) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-F/opdc_2565_11-08.pdf 

 

มาตรการที่ 2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนหลัง) 
กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน 

- รายงานในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ครั้ง 
• รายงานการประชุมการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 (เดือนมิถุนายน 2565) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318 
• รายงานการประชุมการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม 2565) 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
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Link: https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458 

 
2.2 แสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ การดำเนินงาน สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ช่องทางที่ 1   
Link: http://203.157.65.25/complaint/register.php 
ช่องทางที่ 2  
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf 
ช่องทางที่ 3 
ผ่านคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ปี 2564 โดยมีบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพร่วม
เป็นคณะทำงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=89298&mid=36803&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=28542 
 

2.3 ประชุมผู้รับผิดชอบแผนงานการใช้งบประมาณของกลุ่ม เพื่อดำเนินการชี้แจงการใช้งบประมาณของกลุ่มและ
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ (รอบ 5 เดือนหลัง) 

- รายงานในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ครั้ง 
• รายงานการประชุมการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 (เดือนมิถุนายน 2565) 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318 
• รายงานการประชุมการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม 2565) 
Link:  https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=95960&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458 

 
มาตรการที่ 3 มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์กระบวนการ/ขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการในการ
ปฏิบัติงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) 

กิจกรรม 

3.1 สื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน สามารถ
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ กระบวนการ/ขั้นตอนการยืมใช้

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
http://203.157.65.25/complaint/register.php
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/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/meeting-
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
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ทรัพย์สินทางราชการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วด้วยการใช้การประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือแจ้งเวียน Line group บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานรับทราบข้อมูลของหน่วยงานและสามารถสื่อสารแก่เพ่ือน
ร่วมงานได้ (รอบ 5 เดือนหลัง) 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง 
Link: https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (รอบ 5 เดือนหลัง) 

จากที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินการขับเคลื ่อนตัวชี ้ว ัด  2.6 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 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
พบว่ามีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ภาระหน้าที่ และระยะเวลาการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  
จึงส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตามเป้าหมายร้อยละ 80 จึงเสนอให้มีการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ลดภาระหน้าที่ที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน และร่วมกันทำงานเป็นทีมในการดำเนินการขับเคลื่อนในชี้วัดใน
ปีงบประมาณถัดไป เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลาสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนาอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้น สำนักส่งเสริมสุขภาพ จะดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการใน
ปีงบประมาณถัดไป เพื่อเสริมสร้างจิตสำนักให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรอบรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
การทุจริต และการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล มาตรฐานทางจริยธรรมที่นำไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคล ประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการกรมอนามัย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
การขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ความรอบรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีความเป็นเลิศในด้านคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมและนำไป
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ต่อไป 

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

