
 
1 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

 แบบว ัดการ เป ิด เผยข ้อม ู ลสาธารณะบนเว ็บไซต ์หน ่วยงาน  ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้ง
ระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเ สียภายนอก/
ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทุกขอ้ตั้งแต่ O1 - O10) 
    2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
    3. ด้านการใช้งบประมาณ 
    4. ด้านการใช้อำนาจ 
    5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    6. การแก้ไขปัญหาทุจริต 

 เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด  
    2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจบุัน 
    3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถงึได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 
 
 
  

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้สอดคล้องกับ 
การวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 
ด้าน โดยดำเนินการในด้านนั้นให้ครบทุกข้อย่อย 

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

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

 

 

การดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency 
 

 

แบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะบน
เว็บไซต์ 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency


 
2 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

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

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


 
3 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 
O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน 
o ประกอบด้วยตำแหน่งทีส่ำคญั และการแบ่งส่วนงาน

ภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็น
ต้น 

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

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมลูของผูบ้รหิารหรือหัวหนา้หน่วยงาน และ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อยา่ง
น้อยประกอบด้วย ผู้บริหารและรองผู้บริหาร 

o แสดงข้อมลู อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-นามสกลุ 
ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ 
(หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของผู้บริหาร
แต่ละคน 

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

O3 อำนาจหน้าท่ี o แสดงข้อมูลหนา้ที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด 

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

O4 ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมลูการตดิต่อของหนว่ยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

     - ที่อยูห่น่วยงาน 
     - หมายเลขโทรศัพท ์
     - E-mail  
     - แผนทีต่ั้งหน่วยงาน 

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

O5 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ที ่

o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกดิขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

เว็บกองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.
go.th/th/news-anamai/?reload 
facebook กองแผนงาน 
https://www.facebook.com/Pl
anningDOH 

O6 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่างๆ  ได้ และหน่วยงานสามารถสือ่สารให้คำตอบ
กับผู้สอบถามได้ โดยมลีักษณะเป็นการสื่อสารได้
สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม - 
ตอบ เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/web-board/?reload 
 

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

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

https://www.facebook.com/Pl
anningDOH 
 

O8 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ

https://planning.anamai.moph.
go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace

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/news-anamai/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/?reload
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://planning.anamai.moph.go.th/th/web-board/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/web-board/?reload
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/02_ActionPlan66%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/02_ActionPlan66%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/02_ActionPlan66%20(ethics).pdf


 
4 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของ
หน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่
ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ 

9fb48a050e5b52e4/filecenter/I
TA/2566/02_ActionPlan66%20(
ethics).pdf 
 

O9 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ตามข้อ O8  

o มีเนื้อหาหรือรายละเอยีดความกา้วหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแตล่ะ
โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่
ใช้ดำเนินงาน 

o สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

https://planning.anamai.moph.
go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace
9fb48a050e5b52e4/filecenter/I
TA/2566/moral/16-
66_report%20moral%206M.pd
f 
 
 

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกนั
การทุจรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

o มีข้อมูลรายละเอียดสรปุผลการดำเนนิงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อปุสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://planning.anamai.moph.
go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace
9fb48a050e5b52e4/filecenter/I
TA/2565/moral-65_01-
planning.pdf 
 

 
 

มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT 
(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเดน็ที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

 

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OP1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้ขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

o แสดงคู ่ม ือ/แนวทางการปฏิบัต ิที่บ ุคลากร/
ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็น
คู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็น
ต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/O
IT/OIT5-
01_handbook%20government.pdf 
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5 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OP2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของหน่วยงานท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-
1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf 

OP3 รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขอ
อน ุญาตเพ ื ่อย ืมทร ัพย ์ส ินของราชการของ
หน่วยงาน ประจำปี 2566 
o มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานผลสำรวจความ
พึงพอใจ อย่างน้อยประกอบด้วย วิธีการ/ขั้นตอน
ในการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน วิธีการ/ขั้นตอนการ
ขออนุม ัต ิ ให ้ย ืมทร ัพย์ส ิน ผ ู ้ร ับผ ิดชอบดูแล
ทรัพย์สิน และระยะเวลาดำเนินการ 

https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/O
IT/OIT5-
03_User%20Satisfaction%20Survey.
pdf 

OP4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ประเด็นที ่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ด ีข ึ ้นที ่ม ีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ   
๐ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์
ไปสู ่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื ่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อย
ประกอบด้วย การกำหนดผู ้รับผิดชอบหรือผู ้ที่
เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู ่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล 

O ผลการประเมิน IIT 
https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-
1/R1/R1_1.3%20IIT65-2.pdf 
O รายละเอียดการวิเคราะห์ 
https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-
1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf 
O มาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
https://planning.anamai.moph.go.th
/th/transparency/detail/27592?reloa
d 

OP5 การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส ่งเสร ิมค ุณธรรมและความโปร ่งใสภายใน
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
O4 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/O
IT/OIT5-
05_promote%20morality.pdf 
 

OP6 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหนา้ที่
ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื ่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที ่ดี  รับผิดชอบ     

https://planning.anamai.moph.go.th
/th/moral-
agency/detail/31339?reload 
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6 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

ต ่อหน้าท ี ่  ตามมาตรฐานทางจร ิยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ
เอง 
o เป็นการดำเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 


