
แบบฟอร์ม 1-1

การด าเนินงาน

มี / ไม่มี

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

ฝังโครงสร้างภายในส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/02ขอ้มลูพืน้ฐาน.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

ฝังโครงสร้างภายในส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน มี

http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/02ขอ้มลูพืน้ฐาน.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

ฝังโครงสร้างอัตราก าลังส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/02ขอ้มลูพืน้ฐาน.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี
แผนท่ียุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/04แผนด าเนนิงาน.pdf.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี 1.แผนท่ี 2.ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานO5

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

อ านาจหน้าท่ี

แผนการขับเคล่ือน
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อของ
หน่วยงาน

O3

 Url /เอกสาร / หลักฐานประกอบ

ข้อมูลพ้ืนฐาน

ตารางคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

 (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน  ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ข้อ ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน

O4



2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน มี http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/06การใหบ้รกิาร.pdf

500

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/dataservice/ds11-

news.php

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี

1.เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE 2.Facebook : TO BE NUMBER ONE FAN 
CLUB      3.E-mail address : 
social_dmh@hotmail.com

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
https://www.facebook.com/tobe.photo

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี

1.เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE 2.Facebook : TO BE NUMBER ONE FAN 
CLUB      3.E-mail address : 
social_dmh@hotmail.com

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน มี

http://www.tobenumber1.net/abouttobe/content1

2.php

(20+) Thatchai Boonloh | Facebook

300

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

1.แผนปฎิบัติการโครงการขับเคล่ือนนโยบายการ
ด าเนินงาน ปีจ าปี2564 2.แผนท่ียุทธ์ศาสตร์ 3.วิสัยทัศน์

แผนด าเนินงาน
แผนด าเนินงานประจ าปี

O6

O7

O8

O9

ข่าวประชาสัมพันธ์

Q & A

Social Network

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

O5

รวมคะแนน (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อของ
หน่วยงาน

http://www.tobenumber1.net/dataservice/ds11-news.php
http://www.tobenumber1.net/dataservice/ds11-news.php
https://www.facebook.com/tobe.photo
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/content12.php
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/content12.php
https://www.facebook.com/tobe.photo


2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน มี

http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/07แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี.pdf

O10 ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติการ

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

ประกาศส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
เร่ืองผลการพิจารณรการปฏิบัติราชการ/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน
มี

http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/04แผนด าเนนิงาน.pdf.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานรอบ 5 เดือน
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ (tobenumber1.net)

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ (tobenumber1.net)

400

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี 1.คู่มือการของสนับสนุนส่ือ 2.คู่มือการด าเนินงานชมรม
 TO BE NUMBER ONE 3.คู่มือการประกวดกิจกรรม

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน มี http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/05การปฏบิัตงิาน.pdf

http://www.tobenumber1.net/dataservice/ds2-

manualAndTech.php

100

แผนด าเนินงานประจ าปี

รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานรอบ 5 เดือน

O9

O11

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

การปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

การให้บริการ

O13

http://www.tobenumber1.net/dataservice/ds2-manualAndTech.php
http://www.tobenumber1.net/dataservice/ds2-manualAndTech.php


1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี

การจัดกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE  
1.การจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหน่ึง 2.การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  
  TO BE NUMBER ONE IDOL 3.การจัดกิจกรรมแข็ง
ขันTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  4.
การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE 5.

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี http://www.tobenumber1.net/activities/ac5-

camp.php
http://www.tobenumber1.net/activities/ac4-

idol.php

http://www.tobenumber1.net/activities/ac3-

teendancercise.php

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

การจเปิดให้บริการของศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/06การใหบ้รกิาร.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี การจัดกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE  
1.การจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน
มี http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/06การใหบ้รกิาร.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

ช่องทางการให้บริการ E-Service 1.เว็บไซต์ของ
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
2.Facebook : TO BE NUMBER ONE FAN CLUB      

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/06การใหบ้รกิาร.pdf

400

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี 1.แผนปฎิบัติการโครงการขับเคล่ือนนโยบายการ
ด าเนินงาน ปีจ าปี2564 2.แผนท่ียุทธ์ศาสตร์ 3.วิสัยทัศน์2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน
มี

http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/07แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานรอบ 5 เดือน

O14 มาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี

รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 5 เดือน

O19



2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/07แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ (tobenumber1.net)

300

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี 1.แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/08การจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสด.ุpdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/08การจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสด.ุpdf1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างการจัดหาพัสดุของส านักงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี http://www.tobenumber1.net/dataservice/ds9-

purchasing.php

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ (tobenumber1.net)

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

ข้ันตอนการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของ
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
08การจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสด.ุpdf 

(tobenumber1.net)

500
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต

O22 ประกาศต่างๆ เก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีO25 การยืมใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 5 เดือนO20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

O19

http://www.tobenumber1.net/dataservice/ds9-purchasing.php
http://www.tobenumber1.net/dataservice/ds9-purchasing.php


1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี
1.แนวทางก าหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อ
ร้องเรียน 2.แนวทางการด าเนินการป้องกันและ

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/09การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ.

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี 1.แผนท่ี 2.ช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/06การใหบ้รกิาร.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มี ไม่มีเร่ืองร้องเรียน
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

ไม่มี ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

200

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็นข้อร้องเรียน

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี 06การใหบ้รกิาร.pdf (tobenumber1.net)

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี 1.จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 2.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน
มี

http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/10การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่น

รว่ม.pdf

200

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี ประกาศเจตจ านงการบริหารด้านความสุจริต
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/11เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี
ผู้อ านวยการเข้าร่วมงานกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต

O27 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน
การทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตประจ าปี

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O28

O29 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

O26 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนทุจริต

O32 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O31

http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/content12/ita2564/06%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf


2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/11เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร.pdf

200

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี รายงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ (tobenumber1.net)

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี ข้ันตอนการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
ttp://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/conte

nt12/ita2564/12การประเมนิความเสีย่งเพือ่การ

ป้องกันการทจุรติ.pdf

200

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน

มี
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และร่วมกิจกรรม กรม
สุขภาพจิต ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/13การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร.pdf

100

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ

ชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/13การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
จริยธรรมประจ าปี2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี

O37 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต รอบ 5 เดือน

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต

O34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O35 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร

O32 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตประจ าปี

O33



2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/13การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
จริยธรรมประจ าปี2563

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน มี http://www.tobenumber1.net/abouttobe/files/cont

ent12/ita2564/13การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร.pdf

1. มีการด าเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การให้คะแนน มี

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

มี
14แผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิคณุธรรม ประจ าปี

งบประมาณ 2564.pdf (tobenumber1.net)

400
3,800     

97.44

   ( นางสาวเนตรชนก  บัวเล็ก )

วันท่ี           3 มีนาคม 2564
 

                                                                 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
                                                               ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

ทราบ

รวมคะแนนท้ังหมด
คิดเป็นร้อยละ

O38

O39 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

รวมคะแนน  (เฉพาะช่องท่ีมีการด าเนินงาน)

รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี

O37 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต รอบ 5 เดือน








