เอกสารแนบทายตัวชี้วัดที่ 2.6
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปรายการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ไดดำเนินการปรับปรุงให
เปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับประเด็นการทบทวนวิเคราะห Gap การดำเนินงาน IIT ของหนวยงาน จำนวน 2 ดาน
ประกอบดวย
1. ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
2. ขอมูลดานการใชจายงบประมาณ
รายละเอียดดังนี้
1.ขอมูลพื้นฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ)
ขอ มาตรการ OIT
องคประกอบดานขอมูล
แนบหลักฐาน URL Link
01 โครงสราง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure-psdg01
แบงสวนราชการของหนวยงาน
o ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ
และการแบงสวนงานภายใน เชน
สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม
เปนตน

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psdg

02

ขอมูลผูบริหาร

o แสดงขอมูลของผูบริหารหรือ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/board-of-director
หัวหนาหนวยงาน ประกอบดวย ชือ่ นามสกุล ตำแหนง รูปถาย ชอง
ทางการติดตอ (หมายเลขโทรศัพท
และ e-mail) ของผูบริหารแตละคน

03

อำนาจหนาที่

o แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจ
ของหนวยงานตามที่กฎหมาย
กำหนด

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/responsibility

04

ขอมูลการติดตอ

o ที่อยูหนวยงาน หมายเลข
โทรศัพท หมายเลขโทรสาร
e-mail แผนที่ตั้งหนวยงาน

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/contact-us

05

ขาว
ประชาสัมพันธ

o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหนาที่หรือภารกิจของ
หนวยงาน ที่เปนปจจุบัน

https://psdg.anamai.moph.go.th/th
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1.ขอมูลพื้นฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ)
ขอ มาตรการ OIT
องคประกอบดานขอมูล
แนบหลักฐาน URL Link
06 Q&A
o แสดงชองทางทีบ่ ุคคลภายนอก https://psdg.anamai.moph.go.th/th/complaint01
สามารถสอบถามขอมูลตางๆ ได
และหนวยงานสามารถสื่อสารให
คำตอบกับผูส อบถามได โดยมี
ลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง
เชน Web board, กลองขอความ
ถาม - ตอบ เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทาง https://psdg.anamai.moph.go.th/th
ขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน
07

Social Network o แสดงเครือขายสังคมออนไลนของ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007619885293
หนวยงาน เชน Facebook, Twitter,
https://www.youtube.com/channel/UC7p_evmN7WoHYhRAPCpKYpA/featured
Instagram เปนตน
https://www.instagram.com/psdg_doh/
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทาง https://psdg.anamai.moph.go.th/th
ขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน

08

แผนปฏิบัติการ o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำป
ปองกันการทุจริต งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน
และรายละเอียดของแผนฯ เชน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ชวงเวลาดำเนินการ เปนตน

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&categ
ory=5033

09

รายงานการ
กำกับติดตามการ
ดำเนินการ
ปองกันการทุจริต
ประจำป

นำรายงานการประชุม ที่มีการกำกับติดตามการดำเนินการปองกัน
การทุจริตประจำปขึ้นเว็บหัวขอคุณธรรมความโปรงใส
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&categ
ory=5033

o แสดงความกาวหนาในการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามขอ O8 และมีขอมูล
รายละเอียดความกาวหนาการ
ดำเนินการแตละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใชดำเนินงาน เปนตน
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1.ขอมูลพื้นฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ)
ขอ มาตรการ OIT
องคประกอบดานขอมูล
10 รายงานผลการ o แสดงผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ดำเนินการ
ปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีขอมูลรายละเอียด สรุปผล
ประจำป
การดำเนินการ เชน ผลการ
ดำเนินการฯ ผลการใชจา ย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ าม
เปาหมาย เปนตน

แนบหลักฐาน URL Link
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&categ
ory=5033

3. การใชจายงบประมาณ
ขอ มาตรการ OIT
01 แผนการใชจา ย
งบประมาณ
ประจำป

องคประกอบดานขอมูล

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช
ในป พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
ของแผนฯ เชน งบประมาณตาม
แหลงที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภท
รายการใชจาย เปนตน
02 รายงานการ
o แสดงความกาวหนาในการ
กำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผน
ใชจางบประมาณ การใชจายงบประมาณประจำป
ประจำป
พ.ศ. 2565
03 รายงานผลการ ๐ แสดงผลการดำเนินงานตาม
แผนการใชจายงบประมาณ
ใชจาย
ประจำป พ.ศ. 2565
งบประมาณ
๐ มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ประจำป
ใชจายงบประมาณ เชน ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน

แนบหลักฐาน URL Link
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=strproject/reportbyproject_n&orgID=108&budgetYear=2565

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02?textSearch=&categ
ory=4805
(วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – ติดตามความกาวหนาการใชจายงบประมาณ
ในการประชุม กพร.)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid204-filename-budjet?textSearch=&category=4674
พ.ย. 64
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filenamebudjet/download?id=82811&mid=32107&mkey=m_document&l
ang=th&did=26022
ธ.ค. 64
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filenamebudjet/download?id=85238&mid=32107&mkey=m_document&l
ang=th&did=26022
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3. การใชจายงบประมาณ
ขอ มาตรการ OIT

องคประกอบดานขอมูล

แนบหลักฐาน URL Link

04 แผนการจัดซื้อ
จัดจางหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามที่หนวยงาน
จะตองดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
๐ เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป
พ.ศ. 2565

เว็บไซตกรมอนามัย
https://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau
เว็บไซตกพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/plan

05 ชองทางการรับ ๐ แสดงชองทางทีบ่ ุคลากรใน
ฟงความคิดเห็น หนวยงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอการจัดทำแผนการใช
จายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยงาน สอบถาม
ทักทวง หรือรองเรียนการใชจาย
งบปประมาณ ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค
06 การเปดโอกาสให ๐ แสดงการดำเนินการหรือ
เกิดการมีสวนรวม กิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาส
ใหบุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียได
มีสวนรวมในการดำเนินงานของ
หนวยงาน เชน รวมวางแผน รวม
ดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น หรือรวมติดตาม
ประเมินผล เปนตน

แจงเรื่องรองเรียน
http://203.157.65.25/complaint/
กระดานถามตอบ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/complaint01

กิจกรรมการมีสวนรวมของ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=
5033
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