เอกสารแนบท้ายตัวชี้วัดที่ 2.6
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปรายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการทบทวนวิเคราะห์ Gap การดำเนินงาน IIT ของหน่วยงาน จำนวน 2 ด้าน
ประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
2. ข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
รายละเอียดดังนี้
ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
องค์ประกอบด้านข้อมูล
แนบหลักฐาน URL Link
01 โครงสร้าง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure-psdg01
แบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยตำแหน่งทีส่ ำคัญ
และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม
เป็นต้น

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

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/board-of-director
หัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อhttps://psdg.anamai.moph.go.th/th/psdg
นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์
และ e-mail) ของผู้บริหารแต่ละคน

03

อำนาจหน้าที่

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กำหนด

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

04

ข้อมูลการติดต่อ

o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
e-mail แผนที่ตั้งหน่วยงาน

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

05

ข่าว
ประชาสัมพันธ์

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน

https://psdg.anamai.moph.go.th/th
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
องค์ประกอบด้านข้อมูล
แนบหลักฐาน URL Link
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก https://psdg.anamai.moph.go.th/th/complaint01
06 Q&A
สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม - ตอบ เป็นต้น

07

08

09

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง https://psdg.anamai.moph.go.th/th
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007619885293
หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, https://www.youtube.com/channel/UC7p_evmN7WoHYhRAPCpKYpA/featured
Instagram เป็นต้น
https://www.instagram.com/psdg_doh/
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง https://psdg.anamai.moph.go.th/th
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
แผนปฏิบตั ิการ o แสดงแผนปฏิบตั ิการ ประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ป้องกันการทุจริต งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=8693
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
2&mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
และความโปร่งใสของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม
และรายละเอียดของแผนฯ เช่น อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=8693
ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
0&mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538

รายงานการ
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อ 08 และมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=8817
8&mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
นำรายงานการประชุม ที่มีการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีขึ้นเว็บหัวข้อคุณธรรมความโปร่งใส
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&categ
ory=5033
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
องค์ประกอบด้านข้อมูล
10 รายงานผลการ o แสดงผลการดำเนินงานตาม
ดำเนินการ
แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปี
โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผล
การดำเนินการ เช่น ผลการ
ดำเนินการฯ ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น

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

3. การใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ มาตรการ OIT
01 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ในปี พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
ของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น
02 รายงานการ
o แสดงความก้าวหน้าในการ
กำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
ใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
งบประมาณ
ประจำปี
03 รายงานผล
๐ แสดงผลการดำเนินงานตาม
การใช้จ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย เป็นต้น

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 – ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
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. การใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ มาตรการ OIT

องค์ประกอบด้านข้อมูล

แนบหลักฐาน URL Link
ม.ค. 65

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-phpcid-204-filenamebudjet/download?id=86195&mid=32107&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=26022
ก.พ.65
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filenamebudjet/download?id=87936&mid=32107&mkey=m_document&l
ang=th&did=26022
04 แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี พ.ศ. 2565

05 ช่องทางการรับ ๐ แสดงช่องทางที่บคุ ลากรใน
ฟังความคิดเห็น หน่วยงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม
ทักท้วง หรือร้องเรียนการใช้จา่ ย
งบปประมาณ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

เว็บไซต์กรมอนามัย
https://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau
เว็บไซต์กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/plan

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

06 การเปิดโอกาสให้ ๐ แสดงการดำเนินการหรือ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ กพร.
เกิดการมีสว่ นร่วม กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=
ให้บุคลากร/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ 5033
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น
หมายเหตุ

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