
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

 

ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณที่

ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

แผนย่อยที่ สร้างสภาพแวดล้อมและพฒันาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นองค์กรส่งเสริมการทำความด ีเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต 
1. โครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็น
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  

กลุ่มสร้างเสริม
ศักยภาพเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

บุคลกรสำนักส่งเสริม
สุขภาพ ภาคีเครือข่าย 
และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อย

ละ 70 
 
 

บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ร้อยละ 70 มีพฤติกรรมและ
ความคิดเห็นผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจริยธรรม 

150,000.-     บุคลากรสำนักสงเสริมจำนวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 88 ทำแบบ
ประเมินจริยธรรม 

 

 



 
 
 

1.1 ก ิจกรรมที ่  1 การประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื ่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริตสำนัก
ส่งเสร ิมสุขภาพสำนักส่งเสร ิมสุขภาพ กรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 

คณะทำงาน
ดำเนินงาน ITA 

1 ครั้ง บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ
เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้าน
ทุจริต ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 

5,000.-     ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพมีการร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ ฯ ใน
วันที่ 20 ธ.ค. 65 ณ ห้อง
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
อาคาร 7 ชั้น 3 โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
ร้อยละ 70 ของจำนวน
บุคลากรทั้งหมดของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งทาง 
online และ onsite โดย
เผยแพร่สรุปรายงานการ
ประชุมผา่นทางเวบ็ไซต์
หน่วยงาน 

https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf


 
 
 

70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2
566-
F/IDC2_1/opdc_2566_ID
C2-1_11.pdf  

1.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

คณะทำงาน
ดำเนินงาน ITA 

1 ครั้ง บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ
เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
70 
 

145,000.-     มีกำหนดการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ ระหว่างวันที่ 
23 - 24 มีนาคม 2566 

 
 

2. โครงการสำนักส่งเสริมสุขภาพ องค์กรแห่ง
คว ามส ุ ข  (BOHP Happy Workplace) โ ดย
แนวทางความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กลุ่มสร้างเสริม
ศักยภาพเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ เข้า
ร่วมกิจกรรม คิดเป็น 

ร้อยละ 70 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพที่มี BMI 
ปกติ คิดเป็น ร้อยละ 2 

200,000.-     มีการอนุมัติโครงการและสนับสนุน
งบประมาณการจัดโครงการ ฯ 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf


 
 
 

 
2.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ “สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ องค์กรแห่งความสุข (BOHP 
Happy Workplace)” 

คณะทำงานพัฒนา
องค์กรแห่งความสุข 
(Happy 
Workplace) 
โดยใช้ความสุข
พื้นฐานแปดประการ 
(Happy 8) เป็น
แนวทางในการ
บริหารจัดการ 
สำนกัส่งเสริม
สุขภาพ 

1 ครั้ง 
 

บุคลากรสำนกัส่งเสริมสุขภาพเขา้
ร่วมกจิกรรม คิดเปน็ รอ้ยละ 70 

200,000     มีกำหนดการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ ระหว่างวันที่ 
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 
2.2 กิจกรรมที่ 2 การประกาศนโยบายขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยใช้
ความสุขพื ้นฐานแปดประการ (Happy 8) เป็น
แนวทางในการบริหารจ ัดการ สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

คณะทำงานพัฒนา
องค์กรแห่งความสุข 
(Happy 
Workplace) 
โดยใช้ความสุข
พื้นฐานแปดประการ 
(Happy 8) เป็น

1 ครั้ง 
 

บุคลากรสำนกัส่งเสริมสุขภาพเขา้
ร่วมกจิกรรม คิดเปน็ รอ้ยละ 70 

-     มีกำหนดการจัดกิจกรรม
ประกาศนโยบายขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข ฯ ใน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 



 
 
 

แนวทางในการ
บริหารจัดการ 
สำนกัส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 

2.3 กิจกรรมที่ 3 สื่อประชาสัมพันธ์ องค์กรแห่ง
ความสุข (BOHP Happy Workplace) 
 

คณะทำงานพัฒนา
องค์กรแห่งความสุข 
(Happy 
Workplace) 
โดยใช้ความสุข
พื้นฐานแปดประการ 
(Happy 8) เป็น
แนวทางในการ
บริหารจัดการ 
สำนกัส่งเสริม
สุขภาพ 

1 ครั้ง 
 

บุคลากรสำนกัส่งเสริมสุขภาพเขา้
ร่วมกจิกรรม คิดเปน็ รอ้ยละ 70 

-     มีการประชาสัมพนัธ์องค์กร
แห่งความสุข ผ่าน  Line 
group สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 



 
 
 

 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการ
ป ้องก ันการท ุจร ิต และเสร ิมสร ้างคุณธรรม
จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพปีงบประมาณ 
2566 

คณะทำงาน
ดำเนินงาน ITA 

3 ครั้ง 1. หน่วยงานมีรายงานการประชุม 
วิเคราะห ์ทบทวนสถานการณ์ 
ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของหนว่ยงาน 
โดยวิเคราะห ์Gap 1 ประเด็นจาก
คะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (IIT) ของผลการประเมิน
ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. หน่วยงานมีรายงานผลการ
วิเคราะห ์Gap ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส
ของหนว่ยงาน โดยมีองค์ประกอบ
ของขอ้มูลดังนี ้
2.1 ผลผลิตและผลลัพธก์าร 
ดำเนินงานระดบั Le (Level) 
ของผลการดำเนินงานปัจจุบัน 
2.2 ขอ้เสนอของผู้มีสว่นได้สว่น
เสีย 
3. หน่วยงานมมีาตรการ กลไก 
การดำเนินงานที่สอดคลอ้งตาม
กลยทุธ ์PIRAB และมีการกำหนด
ประเดน็ความรูแ้ก ่C/SH เพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนนิงาน 

-     มีการประชุมคณะทำงาน ฯ 
แล้ว 3 คร้ัง โดยมีสรุป
รายงานการประชุมเผยแพร่
ในเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี ้
 
- รายงานการประชุม 
คร้ังที่ 1 (2 ธันวาคม2565) 
https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb
70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2
566-
F/IDC2_1/opdc_2566_ID
C2-1_07.pdf  
 
- รายงานการประชุม 
คร้ังที่ 2 (7 ธันวาคม2565) 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf


 
 
 

https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb
70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2
566-
F/IDC2_1/opdc_2566_ID
C2-1_12.pdf  
 
- รายงานการประชุม 
คร้ังที่ 3 (23 มกราคม 2566) 
https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb
70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2
566-
F/IDC2_1/opdc_2566_ID
C2-1_14.pdf  
 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ 
Gap จะมีรายงานอยู่ในสรุป
การประชุมคร้ังที่ 1 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ค ุณธรรมและความโปร ่ งใส( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 

คณะทำงาน
ดำเนินงาน ITA 

1 ครั้ง หน่วยงานมแีผนการดำเนินงาน
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การ
เปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 
และมกีารขบัเคลื่อนงานเป็นไป
ตามแผนทีก่ำหนด 

-  
 

   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
สุขภาพ มีการลงนามในแผน
ขับเคลื่อน ฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 
65  และเผยแพร่ในเว็บไซต์
หน่วยงานแล้ว 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf


 
 
 

https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb
70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2
566-
F/IDC2_1/opdc_2566_ID
C2-1_02.pdf  

กิจกรรมที ่3 ประชมุกำกบัติดตามผลการ
ดำเนินงานตวัชีว้ัดฯ 

คณะทำงาน
ดำเนินงาน ITA 

9 คร้ัง รายงานการประชุมกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงานตวัชีว้ัดฯ 

-     มีการดำเนินการแลว้เสร็จ 3 
คร้ัง โดยมีสรุปรายงานการ
ประชุมเผยแพร่ใน 
เว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี ้
- รายงานการประชุมกำกับ
ติดตามผล 
การดำเนินงานตัวชี้วัดฯ 
ประจำเดือน 
คร้ังที่ 1 (7 ธันวาคม 2565) 
https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb
70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2
566-
F/opdc_2566_10_01.pdf  
 
- รายงานการประชุมกำกับ
ติดตามผล 
การดำเนินงานตัวชี้วัดฯ 
ประจำเดือน 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf


 
 
 

คร้ังที่ 2 (4 มกราคม 2566) 
https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb
70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2
566-
F/opdc_2566_10_02.pdf  
 
- รายงานการประชุมกำกับ
ติดตามผล 
การดำเนินงานตัวชี้วัดฯ 
ประจำเดือน 
คร้ังที่ 3 (6 กุมภาพันธ์ 
2566) 
https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb
70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2
566-
F/opdc_2566_10_03.pdf  

กิจกรรมที ่4 กจิกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำเดือน 

ทุกกลุม่งาน 3 ครั้ง บุคลากรทกุระดับในหนว่ยงาน
รับทราบเกีย่วกับแผน/ผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน 

-     

 
มีรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเผยแพร่ผา่นทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf


 
 
 

https://hp.anamai.moph.
go.th/th/report-date15   
 

กิจกรรมที ่5 แสดงชอ่งทางการสือ่สารที่บุคลากร
ในหนว่ยงานสามารถมีสว่นรว่มในการรับรูก้าร
ดำเนินงาน สอบถาม ทักทว้ง ร้องเรยีนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและให้ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการใชจ้า่ย
งบประมาณ 
 

ทุกกลุม่งาน 2 ช่องทาง บุคลากรทกุระดับในหนว่ยงานมี
ช่องทางการสือ่สารที่หลากหลาย 
สามารถรับรูก้ารดำเนนิงาน 
สอบถาม ทักทว้ง ร้องเรยีน 
แลกเปลีย่นขอ้มูล และให้
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการใชจ้่าย
งบประมาณ 

-     มีช่องทางตดิต่อ และแสดง
ความคิดเห็นต่อการจัดทำ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน  
: ติดต่อหน่วยงาน 
สำนักสง่เสริมสุขภาพ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
88/22 ม.4 ถนนติวานนท์ ต.
ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 
โทรศัพท์ : 0-2590-4447, 
4408 
อีเมล : 
bohp.doh@anamai.mail.g
o.th 
หรือเว็บไซต์หน่วยงาน: 
https://hp.anamai.moph.
go.th/th/contact-us 
หมายเหตุ : เป็นช่องทาง
กลางของสำนักส่งเสริม
สุขภาพที่สามารถติดต่อ
สอบถามไดทุ้กประเด็น 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมผู้รับผิดชอบแผนงานการใช้
งบประมาณของกลุ่ม เพื่อดำเนินการชี้แจงการใช้
งบประมาณของกลุ่มและของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

ทุกกลุม่งาน 3 ครั้ง บุคลากรทกุระดับในหนว่ยงานมี
ความรู้ความเขา้ใจเรือ่ง

     มีการประชุมผู้รบัผิดชอบ
แผนการใช้งบประมาณผา่น
การประชุมคณะกรรมการ

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15
mailto:bohp.doh@anamai.mail.go.th
mailto:bohp.doh@anamai.mail.go.th
https://hp.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://hp.anamai.moph.go.th/th/contact-us


 
 
 

งบประมาณและแผนงบประมาณ
มากขึ้น 

วางแผนและประเมินผล 
(กวป.) และการประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้ง
เผยแพรส่รุปรายงานการ
ประชุมผา่นทางเวบ็ไซต์
หน่วยงาน ดังนี ้
(กวป) 
https://hp.anamai.moph.
go.th/th/steering-
committees?textSearch=
&reload=&category=560
9&page=1  
(ประชุมสำนัก ฯ) 
https://hp.anamai.moph.
go.th/th/meeting-hp  

กิจกรรมที ่7 สื่อสารประชาสัมพนัธภ์ายใน
หน่วยงานเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารการดำเนนิงาน สามารถสอบถาม ทกัทว้ง
ร้องเรียน ตรวจสอบ แลกเปลีย่นขอ้มูล และให้
ข้อเสนอแนะ กระบวนการ/ขั้นตอนการยมืใช้
ทรัพย์สินทางราชการในการปฏบิัติงานของ
หน่วยงานไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเรว็ดว้ยการใช้
การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบใหม่  ๆให้เกิดความ
น่าสนใจมากขึ้น สือ่สารผ่านช่องทางตา่ง  ๆเช่น 
หนังสือแจ้งเวยีน Line group       บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เป็นต้นบุคลากรทกุระดับใน
หน่วยงานรบัทราบข้อมูลของหนว่ยงานและ
สามารถสื่อสารแก่เพื่อนร่วมงานได้ 
 

คณะทำงาน
ดำเนินงาน ITA 

1 ครั้ง หน่วยงานมีสือ่สาร
ประชาสมัพันธภ์ายในหนว่ยงาน
เพื่อใหบุ้คลากรสามารเขา้ถึง
ข้อมูลขา่วสาร การดำเนนิงาน 
สามารถสอบถาม ทกัทว้ง 
ร้องเรียน ตรวจสอบ แลกเปลีย่น
ข้อมูล และให้ขอ้เสนอแนะ
กระบวนการ/ขัน้ตอนการยืมใช้
ทรัพย์สินทางราชการในการ
ปฏิบัติงานขอหนว่ยงานได้
โดยง่าย สะดวก รวดเรว็ ซ่ึง 
จะชว่ยให้เกิดการรับรู้ เกิดความ
ร่วมมอืที่ดี และส่งผลใหก้าร
ดำเนินงานของหนว่ยงานเป็นไป
อยา่งรวดเรว็มากขึ้นดว้ยการใช้
การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบ
ใหม่  ๆให้เกิดความนา่สนใจมาก

     มีการประชาสัมพนัธ์ผา่น  
Line group เมื่อวันที่ 29 
ธ.ค. 65 พร้อมทั้งมีการจัดทำ
คู่มือแนวทาง ฯ แจ้งผ่าน
หนังสือเวียน และเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซต์หน่วยงาน  
https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb
70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2
566-
F/IDC2_1/opdc_2566_ID
C2-1_15.pdf  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&reload=&category=5609&page=1
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&reload=&category=5609&page=1
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&reload=&category=5609&page=1
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&reload=&category=5609&page=1
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&reload=&category=5609&page=1
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf


 
 
 

ขึ้นสื่อสารผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ 
หนังสือแจ้งเวยีน Line group 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์เป็นต้น 
บุคลากรทกุระดับในหนว่ยงาน
รับทราบขอ้มูลของหนว่ยงานและ
สามารถสื่อสาร 
แก่เพือ่นรว่มงานได ้

 

 

 
ผู้รายงาน    ชื่อ นางสาวสิริยาภรณ์ บุญลาด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร 0 2590 4546 E-mail capacity.bohp@gmail.com 

     
 


