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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน รอบ 5 เดือนหลัง 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 
 

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
    2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
    3. ด้านการใช้งบประมาณ 
    4. ด้านการใช้อำนาจ 
    5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    6. การแก้ไขปัญหาทุจริต 

 เง่ือนไขสำคัญท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมลูที่กำหนด  
    2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจบุัน 
    3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 1  

ช่องทางเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/ 

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency 
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Link หน้าผลการดำเนินงาน OIT (https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 
เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/structure3 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู ้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ชื ่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของ
ผู้บริหารแต่ละคน 

https://planning.anamai.moph.go.th/
th/executive 

O3 อำนาจหนา้ที ่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/responsibility 

O4 ข้อมูลการติดต่อ o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร e-mail แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

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

O5 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที ่หร ือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 

https://planning.anamai.moph.go.th/
th 

O6 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู ้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม - ตอบ เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://anamai.moph.go.th/th/webbo
ard 

O7 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://www.facebook.com/PlanningD
OH 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://planning.anamai.moph.go.th/th
https://planning.anamai.moph.go.th/th
https://anamai.moph.go.th/th/webboard
https://anamai.moph.go.th/th/webboard
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://www.facebook.com/PlanningDOH


4 
 

O8 แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พ ัฒนาด ้านค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใสของ
หน ่วยงาน และรายละเอ ียดของแผนฯ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ 
เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a
050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/mora
l-65_01-planning.pdf 

O9 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามข้อ O8 และมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
กา รดำ เน ิ นกา รแต ่ ล ะ โครงกา ร /ก ิ จกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/transparency/detail/28023?reload 

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินการ 
เช่น ผลการดำเนินการฯ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

รอบ 5 เดือนหลัง และรอบ 5 เดือนแรก 
https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a
050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/mora
l-65_01-planning.pdf 
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มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT 
(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำป ี

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565  
โดยมรีายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม 
แหล่งที่ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณตามประเภท 
รายการใช้จ่าย เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/action-plan 
 

O2 รายงานการกำกับ 
ติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/disbursement 
 

O3 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำป ี

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประจำป ีพ.ศ. 2565 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 

รอบ 5 เดือนหลัง 
https://planning.anamai.moph.
go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace
9fb48a050e5b52e4/filecenter/I
TA/2565/report_disbursement
%20OIT_R2%20(08-2565).pdf 
รอบ 5 เดือนแรก 
https://planning.anamai.moph.
go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace
9fb48a050e5b52e4/filecenter/
PA/2565/2_3/report_disburse
ment%20R1%20(08-03-
2565).pdf 

O4 แผนการจดัซื้อจัดจา้ง 
หรือแผนการจัดหา 
พัสด ุ

๐ แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจดัหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/procurement-
plan/?reload 
 

O5 ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถ 
แสดงความคดิเห็นต่อการจดัทำแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนการใช้จ่าย 
งบปประมาณ ไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQ
HEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsf
QekIHwLlw/viewform 
 

O6 การเปิดโอกาสให้เกดิ 
การมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ 
เปิดโอกาสให้บุคลากร/ผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีไดม้ีส่วน 
ร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ร่วม 
วางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความ 
คิดเห็น หรือร่วมตดิตามประเมินผล เป็นต้น 

https://www.facebook.com/m
edia/set/?set=a.431649055841
1765&type=3 
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https://planning.anamai.moph.go.th/th/procurement-plan/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/procurement-plan/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/procurement-plan/?reload
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
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6 .การแก้ไขปัญหาทุจริต 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคู ่ม ือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเร ื ่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน่ 
รายละเอียดวิธีการทีบุ่คคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.t
h/th/complaint 

O2 ช่องทางแจง้เร่ือง
ร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

o แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื ่อง
ร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://anamai.moph.go.th/web-
form/app/form?id=18 

O3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ประจำป ี

o แสดงข้อม ูลสถ ิต ิ เร ื ่องร ้องเร ียนการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื ่องร้องเรียน เช่น 
จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่
ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

https://datastudio.google.com/rep
orting/42029430-7961-484d-9ea4-
81d8abbc9364 

O4 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางทีบุ่คลากร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนนิงานของหน่วยงานผา่น
ทางช่องทางออนไลน ์

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0
ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw
/viewform 

O5 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  

https://www.facebook.com/media
/set/?set=a.4316490558411765&ty
pe=3 

O6 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 
o มีรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์และ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb
48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
5/moral-65_07-planning.pdf 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/complaint
https://planning.anamai.moph.go.th/th/complaint
https://anamai.moph.go.th/web-form/app/form?id=18
https://anamai.moph.go.th/web-form/app/form?id=18
https://datastudio.google.com/reporting/42029430-7961-484d-9ea4-81d8abbc9364
https://datastudio.google.com/reporting/42029430-7961-484d-9ea4-81d8abbc9364
https://datastudio.google.com/reporting/42029430-7961-484d-9ea4-81d8abbc9364
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน รอบ 5 เดือนแรก 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 
 

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
    2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
    3. ด้านการใช้งบประมาณ 
    4. ด้านการใช้อำนาจ 
    5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    6. การแก้ไขปัญหาทุจริต 

 เง่ือนไขสำคัญท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมลูที่กำหนด  
    2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจบุัน 
    3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 1  

ช่องทางเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/ 

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency 
 

 

 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
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Link หน้าผลการดำเนินงาน OIT (https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 
เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/structure3 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู ้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ชื ่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของ
ผู้บริหารแต่ละคน 

https://planning.anamai.moph.go.th/
th/executive 

O3 อำนาจหนา้ที ่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/responsibility 

O4 ข้อมูลการติดต่อ o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร e-mail แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

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

O5 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที ่หร ือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 

https://planning.anamai.moph.go.th/
th 

O6 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู ้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม - ตอบ เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://anamai.moph.go.th/th/webbo
ard 

O7 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://www.facebook.com/PlanningD
OH 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://planning.anamai.moph.go.th/th
https://planning.anamai.moph.go.th/th
https://anamai.moph.go.th/th/webboard
https://anamai.moph.go.th/th/webboard
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://www.facebook.com/PlanningDOH
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O8 แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พ ัฒนาด ้านค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใสของ
หน ่วยงาน และรายละเอ ียดของแผนฯ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ 
เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a
050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/mora
l-65_01-planning.pdf 

O9 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามข้อ O8 และมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
กา รดำ เน ิ นกา รแต ่ ล ะ โครงกา ร /ก ิ จกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/transparency/detail/28023?reload 

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินการ 
เช่น ผลการดำเนินการฯ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a
050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/mora
l-65_01-planning.pdf 
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มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT  
(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปี 

o เป็นแผนที ่ม ีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 
2565 โ ดยม ี ร ายละ เอ ี ยดของแผนฯ  เช่ น 
งบประมาณตามแหล ่งท ี ่ ได ้ ร ับการจ ัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/
action-plan 

O2 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/
disbursement 

O3 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 
๐ ม ีข ้อม ูลรายละเอ ียดสร ุปผลการใช ้จ ่าย
งบประมาณ เช่น     ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/we
b-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a05
0e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/repor
t_disbursement%20R1%20 (08 - 0 3 -
2565).pdf 

O4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหา
พัสด ุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามที ่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/
procurement-plan/?reload 

O5 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางทีบุ่คลากรในหน่วยงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จา่ย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนการใช้จ่าย
งบปประมาณ ไม่เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11I
x0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform 

O6 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี ่ยน 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็น
ต้น  

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.4316490558411765&type=3 
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6 .การแก้ไขปัญหาทุจริต 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคู ่ม ือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเร ื ่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน่ 
รายละเอียดวิธีการทีบุ่คคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.t
h/th/complaint 

O2 ช่องทางแจง้เร่ือง
ร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

o แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื ่อง
ร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://anamai.moph.go.th/web-
form/app/form?id=18 

O3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ประจำป ี

o แสดงข้อม ูลสถ ิต ิ เร ื ่องร ้องเร ียนการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื ่องร้องเรียน เช่น 
จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่
ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

https://datastudio.google.com/rep
orting/42029430-7961-484d-9ea4-
81d8abbc9364 

O4 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางทีบุ่คลากร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนนิงานของหน่วยงานผา่น
ทางช่องทางออนไลน ์

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0
ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw
/viewform 

O5 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  

https://www.facebook.com/media
/set/?set=a.4316490558411765&ty
pe=3 

O6 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 
o มีรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์และ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb
48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
5/moral-65_07-planning.pdf 
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