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 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที ่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั ้งระบุ URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 
 

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

 เงื่อนไขสำคัญท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หนว่ยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด  
    2. หนว่ยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน 
    3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    4. หนว่ยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 
 

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ 
มาตรการ 

OIT 
องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน 

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

o https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-
th-bohp 

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข ้อม ูลของผ ู ้บร ิหารหร ือห ัวหน ้าหน ่วยงาน 
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของผู้บริหารแต่
ละคน 

o https://hp.anamai.moph.go.th/th/executive
-department-of-health 

 

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้
สอดคล้องกับการว ิเคราะห์ ทบทวน gap IIT    
ของหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 1  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/executive-department-of-health
https://hp.anamai.moph.go.th/th/executive-department-of-health
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O3 อำนาจหนา้ที ่ o แสดงข้อมูลหน้าที ่และอำนาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด 

o https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-
th-bohp 

 

O4 ข้อมูลการ
ติดต่อ 

o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร 
e-mail แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

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

 

O5 ข่าว
ประชาสัมพนัธ ์

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหนว่ยงาน 
ที่เป็นปัจจุบัน 

o https://hp.anamai.moph.go.th/th 

o  

 

O6 Q&A o แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื ่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม - ตอบ 
เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

o https://www.facebook.com/BureauofHealthP
romotion/  

o  

O7 Social 
Network 

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เชน่ 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นตน้  

o สามารถเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

o Facebook fanpage “สำนักส่งเสริมสุขภาพ”
https://www.facebook.com/BureauofHealthPro
motion 

o Youtube Channel “สำนักส่งเสริมสุขภาพ”
https://www.youtube.com/channel/UCldAu3m

https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://hp.anamai.moph.go.th/th
https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion
https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion
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O8 แผนปฏบิัติ
การป้องกัน
การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และ
รายละเอ ียดของแผนฯ เช ่น โครงการ ก ิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

o https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc4
1d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_12.pdf 

 

O9 รายงานการ
กำกับติดตาม
การ
ดำเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

o แสดงความก ้ า วหน ้ า ในการดำ เน ินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
ข้อ O8 และมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

o  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc4
1d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_48.pdf 

O10 รายงานผล
การ
ดำเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูล
รายละเอียด สรุปผลการดำเนินการ เช ่น ผลการ
ดำเน ินการฯ ผลการใช ้จ ่ายงบประมาณ ป ัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น 

o https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc4
1d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_47.pdf 

 
มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT  

(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 
3. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ 
มาตรการ 

OIT 
องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
ประจำป ี

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 
2565 โดยมีรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น 

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

O2 รายงานการ
กำกับติดตาม
การใช้จ่าย

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 

รายงานกำกับติดตามผลการใช้จา่ยฯ ในการประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

- เดือนพฤศจิกายน 2564  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_48.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_48.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_48.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_48.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_47.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_47.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_47.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_47.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/action-plan
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งบประมาณ
ประจำปี  

(https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=85487&mid=35108&mkey=m_docu
ment&lang=th&did=26465) 

- เดือนธันวาคม 2564 
(https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=86728&mid=35108&mkey=m_docu
ment&lang=th&did=27802) 

- เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
(https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=88688&mid=35108&mkey=m_docu
ment&lang=th&did=27990) 
 

O3 รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำป ี

๐ แสดงผลการดำเน ินงานตามแผนการใช ้จ ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เช่น     ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15 
 

O4 แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ต า ม ท ี ่ ห น ่ ว ย ง า น จ ะ ต ้ อ ง ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

http://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau# 
 

O5 ช่องทางการ
รับฟังความ
คิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางทีบุ่คลากรในหน่วยงานสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง 
หรือร้องเรียนการใช้จ่ายงบปประมาณ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tin
ymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-
6_25.pdf 
 

O6 การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เปิดโอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร ่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช ่น ร ่วม
วางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี ่ยน ความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  

- การดำเนินการตอบแบบประเมินการรับรู้ IIT ที่มี
บุคลากรทุกระดับตอบที่มีอายุการปฏิบัติงาน ณ 
กรมอนามัย ตั้งแต่ 1 ปีขึ ้นไป ตอบแบบประเมิน 
ร้อยละ 85.24 โดยผลการประเมินภาพรวมของ
สำนักมีผลคะแนน ร้อยละ 92.23 
 
ผลการตอบแบบวัดการรับรู ้งานคุณธรรมความ
โปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 รอบ 6 
เดือนแรก 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc4 1 d/tinymce/OPDC/OPDC2 5 6 5 -
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=85487&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=26465
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=85487&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=26465
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=85487&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=26465
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=86728&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=27802
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=86728&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=27802
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=86728&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=27802
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=88688&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=27990
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=88688&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=27990
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=88688&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=27990
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15
http://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_46.pdf
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แบบลงลายมือชื ่อการตอบแบบวัดการรับรู้งาน
คุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ปี 2565  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf 
 

- การร่วมกันกำหนดประเด็นคุณธรรม ปัญหาที่
อยากแก้และออกเป็นประกาศเจตนารมณ์องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ โดยบุคลากรยังร่วมลงลายมือชื่อ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกัน ร้อยละ 73.68   
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc4 1 d/tinymce/OPDC/OPDC2 5 6 5 -
F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_38.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_45.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_38.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_38.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_38.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_38.pdf

