
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

แบบวัดการเป ิดเผยข้อม ูลสาธารณะบนเว ็บไซต ์หน ่วยงาน ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อ เชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ สามารถ เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทุกข้อตั้งแต่ O1 - O10)  
2. ด้านการปฏิบตัิหน้าที่ (OS1 – OS6)  
3. ด้านการใช้งบประมาณ (OB1 – OB6)  
4. ดา้นการใช้อำนาจ (OM1 – OM6)  
5. ด้านการใช้ทรัพย์สนิของราชการ (OP1 – OP6)  
6. การแก้ไขปัญหาทุจริต (OC1 – OC6)  
* ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลอืกดำเนินการให้ สอดคล้องกับ การวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน 

อย่างน้อย 1 ด้าน โดยดำเนินการ ในด้านนั้นให้ครบทุกข้อย่อย  

เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT  
1. หน่วยงานจะต้องดำเนนิการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด  
2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเวบ็ไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเปน็ปัจจุบนั  
3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 
O1 โครงสร้าง  o แสดงแผนผังแสดงโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน  
 
o แสดงตำแหนง่ที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย สว่น กลุ่ม เปน็ต้น  

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

 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  o แสดงข้อมลูของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง

ตำแหน่ง ทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผู้บริหารและ รองผู้บริหาร  
o แสดงข้อมลู อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง รูป
ถ่าย และช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) 
ของ ผู้บริหารแตล่ะคน  

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

 
O3 อำนาจหน้าที่  o แสดงข้อมลูหน้าท่ีและอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย

กำหนด  
 

https://hp.anamai.moph.
go.th/th/structure-th-
bohp 
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

 
 

O4 ข้อมูลการติดต่อ  o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อยา่งน้อย
ประกอบด้วย  
- ที่อยู่หน่วยงาน  
- หมายเลขโทรศัพท์  
- E-mail  
- แผนที่ตั้งหนว่ยงาน 

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

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์  o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน
ตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

https://hp.anamai.moph.
go.th/th/news-anamai  

 
O6  Q&A  o แสดงตำแหนง่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก

สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้คำตอบกับผูส้อบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารไดส้องทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) 
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม – ตอบ, 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นตน้  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน  

https://www.facebook.co
m/BureauofHealthPromoti
on  

 
 

O7  Social Network  o แสดงตำแหนง่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

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

 
O Facebook fanpage 
“สำนักส่งเสริมสุขภาพ” 
https://www.facebook.co
m/BureauofHealthPromoti
on 
O Youtube Channal 
https://www.youtube.com
/@hp_anamai  
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 
O8  แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต
ประจำปี  

o แสดงแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบดว้ย 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาดำเนนิการ   

O 
https://hp.anamai.moph.
go.th/th/news-
anamai/212238  

O9  รายงานการกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี  

o แสดงความกา้วหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อ O8  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความกา้วหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใชด้ำเนนิงาน  
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

O รอบ 5 เดือนแรก 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70
741ad132d75876bc41d/tin
ymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2
-1_16.pdf  
O รอบ 5 เดือนหลัง 

O10  รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี  

o แสดงผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดำเนนิการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

O รอบ 5 เดือนแรก 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70
741ad132d75876bc41d/tin
ymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2
-1_16.pdf  
O รอบ 5 เดือนหลัง 

 

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

2. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OB1  แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปี  

๐ แสดงแผนการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบดว้ย  
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ  
ตามประเภทรายการใช้จ่าย  
๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใช้ในปี พ.ศ. 2566  

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/expenditures/do
wnload?id=103224&mid=
35537&mkey=m_docume
nt&lang=th&did=31610 
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2. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

 
2. แผนการจัดสรร
งบประมาณภายในสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/expenditures/do
wnload?id=103223&mid=
35537&mkey=m_docume
nt&lang=th&did=31608 
 
3. (เอกสารตัวเดียวกับข้อ 1) 

OB2  รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปี  

๐ แสดงความก้าวหนา้ในการดำเนินงานตามแผนการใชจ้่าย  
งบประมาณประจำปีในข้อ OB1  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย  
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
๐ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส  
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1. มีการจัดทำสรุปผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นประจำทุกเดือน 
รายละเอียดประกอบด้วย ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวของสำนักสง่เสริม
สุขภาพ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของแต่ละกลุ่ม 
สถานการณ์การใชง้บประมาณ 
และแนวโน้มการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/report-date15 
 
 
ตัวอย่าง สรุปผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ  
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/report-
date15/download?id=102
844&mid=33899&mkey=
m_document&lang=th&di
d=31531 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103223&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31608
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103223&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31608
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103223&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31608
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103223&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31608
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103223&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31608
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531


2. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

 
OB3  รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ
ประจำปี  

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ  

1. มีการสรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนการใช้จา่ย  
งบประมาณ เปน็ประจำทุก
เดือน 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/report-date15 
 
ตัวอย่าง สรุปผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ  
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/report-
date15/download?id=102
844&mid=33899&mkey=
m_document&lang=th&di
d=31531 
 
2. มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณในทีป่ระชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล (กวป.) และที่
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/steering-
committees?textSearch=
&reload=&category=5609 
ตัวอย่าง  
(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล (กวป.) 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/steering-
committees/download?id

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011


2. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

=101774&mid=37808&mk
ey=m_document&lang=t
h&did=31011 
 
(2) รายงานประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ  
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/meeting-hp 
 
ตัวอย่าง รายงานประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/meeting-
hp/download?id=101995
&mid=35108&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=3
1008 
 
 

OB4  แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ  

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566   

สำนักสง่เสริมสุขภาพมีแผน ฯ 
แสดงอยู่ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ของเว็บไซต์กองคลัง กรม
อนามัย 
https://eauction.anamai.
moph.go.th/?page=eau  

OB5  ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น  

๐ แสดงช่องทางทีบุ่คลากรในหน่วยงานหรือภายนอก
หน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์  

 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/contact-us  
ช่องทางตดิต่อ และแสดง
ความคิดเห็นต่อการจัดทำ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau
https://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau
https://hp.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://hp.anamai.moph.go.th/th/contact-us


2. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

: ติดต่อหน่วยงาน 
สำนักสง่เสริมสุขภาพ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
88/22 ม.4 ถนนติวานนท์ ต.
ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 
 
โทรศัพท์ : 0-2590-4447, 
4408 
อีเมล : 
bohp.doh@anamai.mail.g
o.th 
 
หมายเหตุ เป็นช่องทางกลาง
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพที่
สามารถติดต่อสอบถามได้ทุก
ประเด็น 

OB6  การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม  

๐ แสดงการดำเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้บุคลากร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น รว่มวางแผน ร่วมดำเนนิการ 
ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล 
เป็นต้น  
๐ เป็นการดำเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  

มีการประชุมจัดทำแผนปฏบิัติ
การสำนักสง่เสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 
 

3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Permit) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OP1  คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้ขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  

o แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบตัทิี่บุคลากร/ผูร้ับบริการ/ผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมลูในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับ
บริการหรือภารกจิใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือ
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น  

https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb7
0741ad132d75876bc41d/
tinymce/OPDC/OPDC256
6-

mailto:bohp.doh@anamai.mail.go.th
mailto:bohp.doh@anamai.mail.go.th
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf


3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Permit) 
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F/IDC2_1/opdc_2566_IDC
2-1_15.pdf  

OP2  ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ  

o แสดงข้อมลูสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
หน่วยงานท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566  
o สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือ
ราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลมุในระยะเวลาของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

ปี 2566 ไม่มีการยืมทรัพย์สิน
ราชการ จากหน่วยงานใด 

OP3  รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ  

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อยมื
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ประจำปี 2566  
o มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 
อย่างน้อยประกอบด้วย วิธีการ/ขัน้ตอนในการขออนุญาตยมื
ทรัพย์สิน วิธีการ/ขัน้ตอนการขออนุมัติให้ยืมทรัพย์สิน 
ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน และระยะเวลาดำเนินการ  

ไม่สามารถแสดงผลสำรวจ
ความพึงพอใจได้ เนื่องจาก ปี 
2566 ไม่มีการยืมทรัพย์สิน
ราชการ 

OP4  มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

๐ แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มคีวามสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ  
๐ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบตัิ
หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึง่สอดคล้องตามผลการ
วิเคราะหผ์ลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ อย่างน้อย
ประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ
กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบตัิ การกำหนดแนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  

มีข้อมูลการวเิคราะห์ผลการ
ประเมิน รายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ และแนวทางการ
ดำเนินงานอยู่ในผลการประ
คณะทำงาน ฯ ครั้งท่ี 1 
https://hp.anamai.moph.go
.th/web-
upload/4xceb3b571ddb707
41ad132d75876bc41d/tiny
mce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_07.pdf  

OP5  การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ OP4 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566  

สำนักสง่เสริมสุขภาพจัดทำ
รายงานผลการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส ฯ เผยแพร่ทาง
เว็บไซต ์
https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb7
0741ad132d75876bc41d/
tinymce/OPDC/OPDC256
6-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC
2-1_01.pdf  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf


3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Permit) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OP6  การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรม  

o แสดงถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจรติ มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบ ตอ่หน้าที่ ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง  
o เป็นการดำเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ มีการร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
https://hp.anamai.moph.
go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb7
0741ad132d75876bc41d/
tinymce/OPDC/OPDC256
6-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC
2-1_11.pdf  

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf

