เอกสารแนบท้ายตัวชี้วัดที่ 2.6
แบบรายงานผลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

มาตรการ/แนวทาง
1. ยกระดับการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผน/โครงการ/กิจกรรม
1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบน
เว็บไซต์หน่วยงาน ตามแบบ OIT
ในองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ด้าน
ดังนี้
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของ
หน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ

เป้าหมาย
อย่างน้อย
2 ด้าน

ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการกรอกข้อมูล URL ตามแบบ OIT ใน
องค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ
และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 และดำเนินการปรับปรุง/
เพิ่มเติมข้อมูลเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ให้เป็น
ปัจจุบันในแบบ OIT โดยเพิ่มเติมรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ตามลิ้งค์ต่อไปนี้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSear
ch=&category=5033 เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ
คุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์
และความรู้ เรื่อง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
บนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28
กุมภาพันธ์ 2565

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
มีข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ครบถ้วนตามที่กำหนด
(2 ด้าน)
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะบนเว็บไซต์ตามแบบ OIT และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในองค์ประกอบที่
สำคัญสอดคล้องกับการวิเคราะห์ IIT
จำนวน 2 ด้าน ตามที่กำหนด

มาตรการ/แนวทาง

2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

แผน/โครงการ/กิจกรรม
1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น และ
ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน
เกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม
2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายในผาน
ระบบออนไลนตามแบบ IIT

เป้าหมาย
1 ช่องทาง

2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงาน
ประเมินการรับรูของหนวยงาน
ตามแบบ IIT

1 ช่องทาง

1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน
บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานได้มากกว่า 1 ช่องทาง ได้แก่ ทางไลน์,
การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และสามารถ
ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทางเว็บไซต์กรมอนามัย หัวข้อแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง และเว็บไซต์ กพร. หัวข้อแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เตรียมพร้อมรับการสำรวจโดยนำเสนอผลการ
ดำเนินงานปีที่ผ่านมาในการประชุมประจำเดือน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร
- ดำเนินการสำรวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใส
ของ ผู้มสี วนได้สวนเสียภายใน (IIT) ทางออนไลน์โดย
กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 - 18 ก.พ.65
- จำนวนบุคลากรตอบแบบประเมินครบทุกคน (13 คน)
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.65
- ผลการรับรู้ฯ ร้อยละ 98
รอดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานฯ ภายหลังได้รับผล
การสำรวจจากกองการเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน ชือ่ นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โทร. 0 2590 4729

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
มีการเผยแพรประเด็นความรู 1 ช่องทาง
ตามที่กำหนด
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการร่วมแสดงความ
คิดเห็น/ติดตามฯ จำนวน 3 ชองทาง ดังนี้
1) ไลน์กลุ่มหน่วยงาน
2) การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีการสำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรม
และความโปร่งใสตามแบบ IIT
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ
- บุคลากรตอบแบบประเมินครบทุกคน
(13 คน) คิดเป็นร้อยละ 100
- สรุปผลการประเมินการรับรู้จากกอง
การเจ้าหน้าที่และมีผลคะแนนระดับการ
รับรู้ร้อยละ 95 ขึ้นไป (ได้ร้อยละ 98)
มีการเผยแพรประเด็นความรูการดำเนินงาน
ประเมินการรับรู้ 1 ชองทาง
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ รอดำเนินการ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด (1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65)

E-mail: piyarat.s@anamai.mail.go.th

สรุปผลคะแนนระดับที่ 4 ผลผลิต และระดับที่ 5 ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 มีดังนี้
คะแนนระดับที่ 4
ผลผลิต

คะแนนระดับที่ 5
ผลลัพธ์

เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
1. หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณ์ OIT ที่กำหนด
2. มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก นำขึ้นระบบ
DOC หัวข้อ “รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนภายในวันที่ 10
มีนาคม 2565
คะแนนที่ได้
ร้อยละของผลการดำเนินงาน
ตามแผน รอบ 5 เดือนแรก
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ผลการดำเนินงาน
- ร้อยละ 100 (มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม)
1. เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ กพร. ตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด และนำแบบ OIT
ขึ้นเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์
ติดตามการดำเนินงาน และความรู้ เรื่อง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบน
เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์
2565
2. รายงานประชุมประจำเดือน นำขึ้นเว็บไซต์ กพร.ภายใน 10 มีนาคม 2565
หมายเหตุ

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

คะแนนที่ได้
1 คะแนน เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
(ร้อยละ 100) 1. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70)
2. ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 30)
- ตารางค่าคะแนนระดับผลการประเมินโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนที่ได้
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
คะแนนระดับผล 55-64.99 65-74.99 75-84.99 85-94.99 95-100
การประเมิน

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 100
1. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์ OIT ครบถ้วนทุกข้อคำถาม (0.7 คะแนน)
2. ทุกคนเข้าระบบออนไลน์เพื่อประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน
และมีผลคะแนนระดับการรับรู้ร้อยละ 95 ขึ้นไป (ได้ร้อยละ 98)
(0.3 คะแนน)

สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คะแนนที่ได้
1 คะแนน
(ร้อยละ 100)

หลักฐานอ้างอิงผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดที่ 2.6
มาตรการที่ 1 ยกระดับการรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมที่ 1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ตามแบบ OIT
เป้าหมาย เปิดเผยข้อมูล 2 ด้าน
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ กรอกข้อมูล URL ตามแบบ OIT ในองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1.1.1 ด้านข้อมูล
พื้นฐานของหน่วยงาน 1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม
2564 และดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ให้เป็นปัจจุบันในแบบ OIT โดยเพิ่มเติม
รายงานผลติ ด ตามเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ (รบจ.1) เดื อ นมกราคมและกุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ดู แบบ OIT ได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033 เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อคุณธรรมและความ
โปร่งใส หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และความรู้ เรื่อง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของ
กลุ่ม พัฒ นาระบบบริห าร (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.
2565 ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปรายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการทบทวนวิเคราะห์ Gap การดำเนินงาน IIT ของหน่วยงาน จำนวน 2 ด้าน ประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
2. ข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
รายละเอียดดังนี้
ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ
01

02

มาตรการ OIT
โครงสร้าง

ข้อมูลผู้บริหาร

องค์ประกอบด้านข้อมูล

แนบหลักฐาน URL Link

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

โครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure-psdg01

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ
และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม
เป็นต้น
o แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง รูปถ่าย
o ช่องทางการติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail) ของผู้บริหาร
แต่ละคน

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psdg
ทำเนียบผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/board-of-director
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psdg
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
องค์ประกอบด้านข้อมูล
03

อำนาจหน้าที่

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

04

ข้อมูลการติดต่อ

05

ข่าว
ประชาสัมพันธ์

06

Q&A

o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร e-mail
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม - ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter,
Instagram เป็นต้น
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Social Network

แนบหลักฐาน URL Link
ภารกิจ/ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (กรมอนามัย และ กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/responsibility
ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/contact-us
ข่าวประชาสัมพันธ์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th
บริการประชาชน กระดานถาม-ตอบ คำถามที่พบบ่อย แบบฟอร์ม
ติดต่อ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/complaint01

https://psdg.anamai.moph.go.th/th
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007619885293
https://www.youtube.com/channel/UC7p_evmN7WoHYhRAP
CpKYpA/featured
https://www.instagram.com/psdg_doh/
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แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน และ
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น

https://psdg.anamai.moph.go.th/th
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=86932&
mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=86930&
mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=88178&
mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
องค์ประกอบด้านข้อมูล

แนบหลักฐาน URL Link
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รายงานการกำกับ o แสดงความก้าวหน้าในการ
ติดตาม
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
การดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ป้องกันการทุจริต ตามข้อ 08 และมีข้อมูลรายละเอียด
ประจำปี
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

นำรายงานการประชุม ที่มีการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปีขึ้นเว็บหัวข้อคุณธรรมความโปร่งใส
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=
5033
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รายงานผลการ
o แสดงผลการดำเนินงานตาม
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=
ดำเนินการป้องกัน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5033
การทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการ
ดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการฯ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น

3. การใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ

มาตรการ OIT

01 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี
พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของแผนฯ
เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น
02 รายงานการกำกับ o แสดงความก้าวหน้าในการ
ติดตามการใช้จ่าย ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปี
03 รายงานผล
๐ แสดงผลการดำเนินงานตาม
การใช้จ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
ประจำปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 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=&category=
4805
(วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการประชุม กพร.)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filename-budjet?textSearch=&category=4674
พ.ย. 64
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filenamebudjet/download?id=82811&mid=32107&mkey=m_document&lang=
th&did=26022
ธ.ค. 64
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filenamebudjet/download?id=85238&mid=32107&mkey=m_document&lang=
th&did=26022
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3. การใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ

มาตรการ OIT

องค์ประกอบด้านข้อมูล

04 แผนการจัดซื้อจัด ๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จ้างหรือแผนการ แผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จัดหาพัสดุ
จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี
พ.ศ. 2565
05 ช่องทางการรับฟัง ๐ แสดงช่องทางที่บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถแสดงความ
ความคิดเห็น
คิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง
หรือร้องเรียนการใช้จ่าย
งบปประมาณ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
06 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม

หมายเหตุ

แนบหลักฐาน URL Link
ม.ค. 65
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filenamebudjet/download?id=86195&mid=32107&mkey=m_documen
t&lang=th&did=26022
ก.พ.65
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filenamebudjet/download?id=87936&mid=32107&mkey=m_document&lang=
th&did=26022
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

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ กพร.
ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ กพร ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
เมนูประชาสัมพันธ์ หัวข้อคุณธรรมและความโปร่งใส และหัวข้อประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และความรู้
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่เว็บไซต์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 2.6 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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กิจกรรมที่ 1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานเกีย่ วกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม
เป้าหมาย มีการเผยแพรประเด็นความรู 1 ช่องทาง ตามที่กำหนด
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการร่วมแสดงความคิดเห็น/ติดตามฯ จำนวน 3 ชองทาง ดังนี้
1) ไลน์กลุ่มหน่วยงาน

2) การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
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3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมอนามัย หัวข้อแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง และเว็บไซต์ กพร. เมนูประชาสัมพันธ์ จัดซือ้ -จัด
จ้าง หัวข้อแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
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มาตรการที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ผานระบบออนไลนตามแบบ IIT
เป้าหมาย
มีการสำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสตามแบบ IIT รอบ 5 เดือนแรก
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ บุคลากรตอบแบบประเมินครบทุกคน (13 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการประเมินการรับรู้จาก
กองการเจ้าหน้าที่ คะแนนการรับรู้ฯ ของหน่วยงานที่ได้ คือ ร้อยละ 98
- หน่วยงานมีการสื่อสารและติดตามบุคลากรให้ดำเนินการสำรวจหรือตอบแบบวัดการรับรูอ้ อนไลน์ เรื่อง การรับรู้การ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.
65-ก.พ.65) ทางไลน์กลุ่ม กพร.PSDG ดังภาพต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานประเมินการรับรูของหนวยงาน ตามแบบ IIT
เป้าหมาย
มีการเผยแพรประเด็นความรูการดำเนินงานประเมินการรับรู้ 1 ชองทาง ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
คือ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ รอดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานฯ ภายหลังได้รบั ผลการสำรวจจากกองการเจ้าหน้าที่
(ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการตามทีก่ ำหนดไว้ในแผนฯ)
***********************
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