
   
 

 
 

 

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน 

ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 
เป็นต้น 

https://dopah.anamai.moph.go.th/we
b-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e64
19fdd6071/tinymce/DOPAH/DOPAHO
RDC%20(1).jpg 
 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของ
ผู้บริหารแต่ละคน 

o https://dopah.anamai.moph.go.th/th/
orgchart1 

o https://dopah.anamai.moph.go.th/th/
orgchart3 

o https://dopah.anamai.moph.go.th/th/
orgchart4 

o https://dopah.anamai.moph.go.th/t
h/orgchart5 

o https://dopah.anamai.moph.go.th/t
h/orgchart6 

o https://dopah.anamai.moph.go.th/t
h/orgchart2 

o https://dopah.anamai.moph.go.th/t
h/orgchart7 

O3 อำนาจหนา้ที ่ แสดงข้อมูลหนา้ที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด 

o https://dopah.anamai.moph.go.th/th/
vision-mission 

O4 ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร e-mail แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
อาคาร 7 ชั้น 7 
88/22  หมู่ 4 ถนนติวานนท์  ตำบลตลาด
ขวัญ 
อำเภอเมือง  จังหวัดนนท์บุรี  11000 
โทรศัพท์ 0-2590-4585 
โทรสาร 0-2590-4584 
อีเมล์  plan.ex@anamai.mail.go.th 
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O5 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหนา้ที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจบุัน 

o https://dopah.anamai.moph.go.th/th/
news-anamai/208237 

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

สามารถเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/d
emo-faq 

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

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o https://www.facebook.com/anamaid
opah/ 

o https://twitter.com/Pr_Anamai 

O8 แผนปฏบิัติการป้องกัน
การทุจริต 

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

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

web-

upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fd

d6071/tinymce/KPI2565/03/206/2565032060

01.pdf 

 

O9 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำป ี

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

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

web-

upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fd

d6071/tinymce/KPI2565/03/206/2565032060

02.pdf 

 

O1
0 

รายงานผลการดำเนนิการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำป ี

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

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

web-

upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fd

d6071/tinymce/KPI2565/03/206/2565032060

03.pdf 
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https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206002.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206002.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206003.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206003.pdf
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https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206003.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206003.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206003.pdf


   
 

 
 

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

3. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 
โดยมีรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419
fdd6071/tinymce/KPI2565/10/206/2061
2.pdf 

O2 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี  

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
พ.ศ. 2565 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419
fdd6071/tinymce/KPI2565/02/25650207
20501.pdf 
 

O3 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
เป็นต้น 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419
fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/2565
03206008.pdf 
 

O4 แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560  
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/pla
n/download?id=82547&mid=24365&mk
ey=m_document&lang=th&did=26805 
 

O5 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง หรือ
ร้องเรียนการใช้จ่ายงบปประมาณ ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419
fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/2565
03206004.pdf 
 

O6 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419
fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/2565
03206004.pdf 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/206/20612.pdf
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https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/206/20612.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/02/2565020720501.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/02/2565020720501.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/02/2565020720501.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/02/2565020720501.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206008.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206008.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206008.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206008.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/plan/download?id=82547&mid=24365&mkey=m_document&lang=th&did=26805
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/plan/download?id=82547&mid=24365&mkey=m_document&lang=th&did=26805
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/plan/download?id=82547&mid=24365&mkey=m_document&lang=th&did=26805
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/03/206/256503206004.pdf
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