รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Internal Integrity and

ชื่อหนวยงานผูจัดทํารายงาน )สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ชื่อ-สกุล นางวรภา บุญคลัง
โทรศัพท 0 2590
1) ขอมูลผลการดําเนินงานตามเกณฑการให
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562)
ระดับ
เกณฑการประเมิน/ กิจกรรมดําเนินการ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ 2561)
1 1.1 วิเคราะห/ทบทวนสถานการณ, Gap Analysis และ Key Factors ทั้ง
1
1
ใน
เชิงความเสี่ยงการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส จากผลการ
ประเมิน IIT
และ EBIT ในรอบป 2561 ที่ผานมา
(0.5
คะแนน)
1.2 หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปรงใส ป พ.ศ. 2562
จากการวิเคราะหและทบทวนสถานการณ
(0.5 คะแนน)
* รายละเอียดการจัดทําแผนดูไดที่เอกสารแนบทายตัวชี้วัดที่ 2.1
2

หนวยงานกําหนด และสื่อสาร มาตรการ กลไกที่สําคัญ เพื่อการขับเคลื่อน
สรางการมีสวนรวมการดําเนินงาน สูบุคลากรทั่วทั้งหนวยงาน และผูมีสวนได
สวนเสียทั้งภายในและภายนอก

1

1

3

หนวยงานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุณธรรมและความ
โปรงใส ป พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน ครอบคลุมประเด็นดังนี้
1) มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
(0.1
คะแนน)
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
(0.1
คะแนน)
มาตรการปองกันการรับสินบน
(0 1
2) การจัดทําคํามั่นและประกาศเจตนารมณของผูบริหารและบุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
(0.1
)
3) การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH TO HEALTH และ คุณธรรมตาม

1

0.6

0.3

0.3

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

5) การบริหารทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร
(0.2
คะแนน)
*รายละเอียดการจัดทําแผนดูไดที่เอกสารแนบทายตัวชี้วัดที่ 2.1

0.2

0.2

รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (IIT)
รอยละ 85 - 89.99 (ยกเวน จนท.อายุงานไมถึง 1 ป จํานวน 10 คน)
รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (IIT)
เทากับหรือมากกวา รอยละ 90 (ยกเวน จนท.อายุงานไมถึง 1 ป จํานวน 10
คน)
คะแนนรวม

1

1

แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1 “พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา”
(4) การสรางการมี
) สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (0.2 คะแนน)

4
5

2) ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
1. เปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมอนามัย

1
5

ลําดับที่/ ชื่อไฟลหลักฐาน

- แบบลงลายมือชื่อ
- (ผลการรับรู คิดเปนรอยละ 87.70)
แบบลงลายมือชื่อ

4

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ITA

รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

2. ผูอํานวยการสํานักฯ มีนโยบายในการดําเนินการ เรงรัด กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานอยางจริงจัง
3) ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน

-

4) หลักฐานอางอิง (ใหระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง และนําเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ในระบบ DOC 4.0)
ระดับ 1 คะแนน
1) คําสั่ง สว ป 2562
2)
3)
4)
5)

เอกสารการมอบหมายงาน
สรุปประชุมรายงานการวิเคราะหทบทวนสถานการณและจัดทําแผนฯ
PDF แผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปรงใสป 62 ผอ.สว ลงนามแลว
word แผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปรงใสป 62 ผอ.สว ลงนามแลว

ระดับ 2 คะแนน
1) กลไก เพื่อสื่อสารใหบุคลากรในหนวยงานรับรู ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
2) แบบรายงานการสื่อสารขอมูลตามแผน ITA บนเว็บ สว_110262
3) ปชส ตานทุจริต
4) ประกาศเจตนารมณโปรงใส 27 ธค 62
5) รายงานการประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําเดือน 27 ธันวาคม 2561
6) ขึ้นเว็ป ปรับ-Onepage ประกาศเจตนารมรณสํานัก ว 62
7) ลงลายมือชื่อรับทราบการประกศเจตนารมณฯ ระดับกรม
8) ลงนามประกาศ_๑๘๑๒๒๗_0016
9) ติดประกาศไวที่หองประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ระดับ 3 คะแนน
1) กลไก เพื่อสื่อสารใหบุคลากรในหนวยงานรับรู ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
2) แบบรายงานการสื่อสารขอมูลตามแผน ITA บนเว็บ สว_110262
3) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คุณธรรมและความโปรงใส ป 62 0.5 คะแนน
1 มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต
1.1 การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 0.1 คะแนน
1.2 มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 0.1 คะแนน
1.3 มาตรการปองกันการรับสินบน
2 การจัดทําคํามั่นและประกาศเจตนารมณของผูบริหารและบุคลากร
3 การเสริมสรางวัฒนกธรรมองคกร MOPH TO HEALTH และพอพียงวินัยสุจริต จิตอาสา
 1 กลไก เพื่อสื่อสารใหบุคลากรในหนวยงานรับรู ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
3.1 กิจกรรมตรงตอเวลา
3.1 กิจกรรมลดการใชถุงพลาสติก
3.2 การปรับฐานความ คิดของบุคลากร
3.3 ร9 กับงานอวล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 การสื่อสารบรเว็บไ๙ตแผนMOPH to HEALTH และ Youtube พอเพี่ยง มีวินัย สุจริตฯ
4 การสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
4.1 การเปดโอกาสใหผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม
5 การบริหารทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินับบุคลากรฯ
5.3 การสื่อสาร ปชส. กิจกรรมลดการใชถุงพลาสติก
5.3 กิจกรรมรับบริขาคปฏิทิน กระดาษหนาที่ 3 และบริจาคถุงผา
ระดับ 4 คะแนน
1) แบบลงลายมือชื่อตอบแบบวัดการรับรูคุณธรรมและความโปรงใส รอบ 5 เดือนแรก ป 62
จาก 66 คน ณ 11 ก.พ.62 ตอบ 65 คน (ผลการรับรู คิดเปนรอยละ 87.70)
2) สงเมลให กอง จ. 12 กพ 62
ระดับ 5 คะแนน
1) แบบลงลายมือชื่อตอบแบบวัดการรับรูคุณธรรมและความโปรงใส รอบ 5 เดือนแรก ป 62
จาก 66 คน ณ 11 ก.พ.62 ตอบ 65 คน คิดเปนรอยละ 98.48
2) สงเมลให กอง จ. 12 กพ 62

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ITA

