
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ก าหนดแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และหน่วยงาน
ในสังกัด เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. แนวทางการปฏิบัติ 
 5.1 ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 
       5.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน  ได้แก่ โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อ านาจหน้าที่  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
       5.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
       5.1.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      
       5.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่แสดง แผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณ และ 
                         ระยะเวลาด าเนินการ  
       5.1.5 การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ที่แสดงข้อมูล 
                         ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
       5.1.6 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่ ผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
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                5.1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ข้อมูลแสดงรายละเอียด 
การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ประกอบด้วย ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง  วิธีการซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง และสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
       5.1.8 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       5.1.9 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
                         ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  ให้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามภารกิจ 
       5.1.10 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
       5.1.11 ช่องทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
 5.2 วธิีการ/ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ  

ล าดับ วิธีการ/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
๑ การทบทวนข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ตามข้อ 5.1.1 – 

ข้อ 5.1.11ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 

1.1 ระดับกรมได้แก่ รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้
ก ากับดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อ านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อ านวยการกองแผนงาน
และวิชาการ / ส านักงานเลขานุการกรม  
1.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่  ผู้อ านวยการ/ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง/กลุ่มพัฒนาคณุภาพ
และวิชาการ 

2 การทบทวนข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 5.1.7 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

2.1 ระดับกรม ได้แก่ ส านักงานเลขานุการกรม 
2.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3 การทบทวน  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามข้อ 
5.1.8  และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามข้อ 
5.1.9ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการ/กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 

4. การทบทวนและพิจารณา ตามข้อ 5.1.10 ช่องทาง 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและข้อ 5.1.11 
ช่องทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

4.1 ระดับกรม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
ส านักงานเลขานุการกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม  
4.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการ/ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง/ กลุ่มพัฒนาคณุภาพ
และวิชาการ     

5 หน่วยงานน าข้อมูลที่พิจารณาทบทวนแล้ว เผยแพร ่
สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจะต้อง
พิจารณาทบทวนปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน 
ทุก ๆ ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
หรือทุก 6 เดือน 

4.1 ระดับกรม  ได้แก่  ผู้รับผิดชอบ ตามขั้นตอนท่ี     
1 - 4 
4.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ผู้รับผดิชอบ ตามขั้นตอน
ที่ 1 - 4 
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6. การก ากับติดตาม 
     6.1 ผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม 
  6.1.1 ระดับกรม : รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6.1.2 ระดับหน่วยงาน : ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 
     6.2 ผู้รายงาน 
  6.2.1 ระดับกรม : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6.2.2 ระดับหน่วยงาน : ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน 
     6.3 วิธีก ากับติดตาม 
  6.3.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
           สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดท ารายงานในภาพรวมของกรมพร้อม
           ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
  6.3.2 หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ 
           หน่วยงาน ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      6.4 ระยะเวลาการรายงาน 
  ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) 
7. เอกสารอ้างอิง 
     7.1 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชั่น 2.0 (3. ข้อมูลเปิดภาครัฐ) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) 
 
 
          พิจารณาเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ       
 
     ลงชื่อ......................................... ............................ 
        (นายโอภาส การย์กวินพงศ์)  
             อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
      วันที่    18     เมษายน  2562 


