
แบบฟอร์ม ๑-๑

                             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไม่มี มี

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.ค าส่ังกรมสุขภาพจิต ท่ี ๑/๒๕๖๓ ลง
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เร่ือง แบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE     
๒.โครงสร้างภายในส านักงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน)
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ โครงสร้างภายในส านักงานโครงการ TO
 BE NUMBER ONE

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ โครงสร้างอัตราก าลังและอ านาจหน้าท่ี
กลุ่มงาน ภายในส านักงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.แผนการขับเคล่ือนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
๒.ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE

ข้อมูลพ้ืนฐำน
O๑ โครงสร้างหน่วยงาน

O๒ ข้อมูลผู้บริหาร

O๓ อ านาจหน้าท่ี

ตำรำงคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
 ในสังกัดกรมสุขภำพจิต(แบบ Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) 

หนว่ยงาน...ส ำนักงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE................................................................

ข้อ ข้อมูล เกณฑ์กำรประเมิน กำรด ำเนินงำน เอกสำร / หลักฐำนประกอบ

O๔ แผนการขับเคล่ือน
หน่วยงาน



๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.แผนท่ีส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
๒.ช่องทางการติดต่อของหน่วยงงาน
ส านักงานโครงการ  TO BE NUMBER 
ONE

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
Facebook - To Be Number One 
Fan Club                                  -
 TO BE NUMBER ONE CHANNEL  
๒.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์
www.tobenumber1.net            ๓.
ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวแจก/ก าหนดการ
เสด็จ

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net/abou
ttobe/content12.phphttp

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.ถาม/ตอบ ผ่านช่องทาง Facebook  
To Be Number One Fan Club  
๒.ถาม/ตอบ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์
www.tobenumber1.net

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

ข่ำวประชำสัมพันธ์
O๖ ข่าวประชาสัมพันธ์

O๗ Q & A

O๔ แผนการขับเคล่ือน
หน่วยงาน

O๕ ข้อมูลการติดต่อของ
หน่วยงาน

รวมคะแนน ๕๐๐



๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ช่องทางการเช่ือมโยงไปสู่เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net      - 
TO BE NUMBER ONE CHANNEL

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ แผนขับเคล่ือนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
รอบ ๑๑ เดือนของส านักงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
๒๕๖๒ ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

O๘ Social Network

O๑๑ รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี

รวมคะแนน  ๓๐๐
กำรปฏิบัติงำน

รวมคะแนน ๓๐๐
แผนด ำเนินงำน
O๙ แผนด าเนินงานประจ าปี

O๑๐ รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
รอบ ๑๑เดือน



๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.คู่มือการขอสนับสนุนส่ือ 
๒.คู่มือการด าเนินงานในชมรม TO BE 
NUMBER ONE (เพ่ือเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
โครงการฯใช้เป็นระเบียบปฏิบัติในการ
ให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีและให้ความรู้กับ
ชมรมTO BE NUMBER ONE
๓.คู่มือการประกวดกิจกรรม (เพ่ือ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานโครงการฯใช้เป็น
ระเบียบปฏิบัติในการให้ความรู้เจ้าหน้าท่ี
และให้ความรู้กับชมรมTO BE NUMBER
 ONE )

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๓ ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ สรุปรายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ ของ
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE รอบ ๕ เดือน

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ สรุปรายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ ของ
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE

O๑๒ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
O๑๓ แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี

O๑๔ รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ ๖ 
เดือน

O๑๕ รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี

รวมคะแนน  ๑๐๐



๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.ประกาศเผยแพร่แผนปี ๒๕๖๓  
๒.อนุมัติหลักการจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๓

๒. ตามข้อ ๑และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ประกาศเผยแพร่แผนปี ๒๕๖๓

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใน
รอบเดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม,
มกราคม,พฤษภาคม,มิถุนายน กรกฎาคม
,สิงหาคม

๒. ตามข้อ ๑และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๒

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

O๑๕ รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี

O๑๘ สรุปผลการจัดซ้ือจัด
จ้างหรือ       การ
จัดหาพัสดุรายเดือน

O๑๙ รายงานผลการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือ   การ
จัดหาพัสดุประจ าปี

รวมคะแนน  ๔๐๐

รวมคะแนน ๓๐๐
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
O๑๖ แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O๑๗ ประกาศต่างๆ 
เก่ียวกับการจัดซ้ือ   
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ

กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต



๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.แนวทางการก าหนดช่องทางการรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน   
๒.แนวทางการด าเนินการป้องกันการรับ
สินบลและผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓.แนวทางการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√

ประกาศช่องทางข้อคิดเห็นประจ าปี ๒๕๖๓     
๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ รายงานสรุปเร่ืองร้องเรียน (ไม่พบข้อ
ร้องเรียน)

๒. ตามข้อ ๑และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.แจ้งประกาศช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น
๒.ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น

๒. ตามข้อ ๑และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

รวมคะแนน  ๓๐๐
กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
O๒๓ ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น

O๒๐ แนวปฏิบัติการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนทุจริต

O๒๑ ช่องทางแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต

O๒๒ ข้อมูลเชิงสถิติเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี



๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.โครงการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  
๒.การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การโครงการ TO BE NUMBER ONE ๓.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการ
ประกวดจังหวัด อ าเภอและชมรม TO 
BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
ประจ าปี๒๕๖๓    ๔.สัมมนาเครือข่าย 
TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๖๓

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.เจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
สุจริต                                     
๒.ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีร่วม
กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริต ท่ีกรมสุขภาพจิต จัด

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

O๒๔ การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

รวมคะแนน  ๒๐๐
กำรประเมินควำมเส่ียงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต

รวมคะแนน  ๒๐๐
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร
O๒๕ เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร

O๒๖ การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร



๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ การประเมินความเส่ียงการทุจริต

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ FLOW ข้ันตอนการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีร่วม
กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริต ท่ีกรมสุขภาพจิต จัด          
๒.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลการ
ป้องกันทุจริตและระบบบริการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล วันท่ี ๒๔-๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๓.ร่วมส่งก าลังใจให้
ชาวจังหวัดนครราชสีมา

๒. ตามข้อ ๑และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน)
http://www.tobenumber1.net/abou
ttobe/content12.phphttp

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี ๒๕๖๓                       
๒.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ประจ าปี ๒๕๖๓

O๒๗ การประเมินความเส่ียง
การทุจริตประจ าปี

O๒๘ การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเส่ียงการ
ทุจริต

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
O๓๐ แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตประจ าปี

รวมคะแนน  ๒๐๐
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
O๒๙ การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร

รวมคะแนน ๑๐๐



๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ ๑.แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ                        
๒.แบบรายงานก ากับติดตาม

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

๑. มีการด าเนินงาน / มีเอกสาร
ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
การให้คะแนน

√ รายงานตามแผนปราบปรามประจ าปี 
๒๕๖๒

๒. ตามข้อ ๑ และ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

√ เว็บไซต์ของส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  (หน่วยงานภายใน) 
http://www.tobenumber1.net

http://www.tobenumber1.net/

http://www.tobenumber1.net/abouttobe/content12.php

O๓๐ แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี

O๓๑ รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ
 6 เดือน

O๓๒ รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี

รวมคะแนน ๓๐๐

รวมคะแนนท้ังหมด ๓,๒๐๐

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

http://www.tobenumber1.net/
http://www.tobenumber1.net/abouttobe/content12.php


http://www.tobenumber1.net/abouttobe/content12.php

http://www.tobenumber1.net/abouttobe/content12.php










ประกาศช่องทางข้อคิดเห็นประจ าปี ๒๕๖๓     


