
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

สาธารณสขุ

โรงพยาบาล

บา้นแพว้ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

1. สรา้งชอ่งทางรับฟังเสยีง

สะทอ้นจากประชาชน ผูม้าใช ้

บรกิาร และเจา้หนา้ที ่       

2. เพือ่พัฒนาและแกไ้ขปรับปรุง

ระบบบรกิาร และคุม้ครองสทิธแิก่

ประชาชน ผูม้าใชบ้รกิาร และ

เจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1.  https://www.bphosp.or.th/call.htm

2.  

https://docs.google.com/forms/d/1EjpgHpRkfd

mlZGKz9PccQ8gu6R2LX6eObGX_8tp7-

SY/viewform?edit_requested=true

2
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมการแพทย์

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน
เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.dms.go.th/Complain/Index

3
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบตรวจสอบบคุลากร

ดา้นการแพทยท์างเลอืก

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้า

ในการจองควิรับบรกิาร หรอื

ตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ โดย

สามารถด าเนนิการไดเ้องผา่น

ระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://thaicam.go.th/alternative-medicine-

personnel/

4
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบตรวจสอบ

สถานศกึษาดา้น

การแพทยท์างเลอืก

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้า

ในการจองควิรับบรกิาร หรอื

ตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ โดย

สามารถด าเนนิการไดเ้องผา่น

ระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://thaicam.go.th/school-of-alternative-

medicine/

5
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบตรวจสอบสถาน

บรกิารดา้นการแพทย์

ทางเลอืก

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้า

ในการจองควิรับบรกิาร หรอื

ตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ โดย

สามารถด าเนนิการไดเ้องผา่น

ระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://thaicam.go.th/alternative-medicine-

services/

6
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบการลงทะเบยีน

ขอรับสทิธิส์ง่เสรมิ

ผูป้ระกอบการสมนุไพร

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้า

ในการจองควิรับบรกิาร หรอื

ตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ โดย

สามารถด าเนนิการไดเ้องผา่น

ระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://accounts.egov.go.th/Citizen/Account/Aut

horize?returnUrl=%2FOpenId%2FAskUser

7
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบการขอรับรอง

คณุภาพและใชต้รา

สญัลักษณ์รับรองคณุภาพ

ผลติภัณฑส์มนุไพรไทย

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้า

ในการจองควิรับบรกิาร หรอื

ตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ โดย

สามารถด าเนนิการไดเ้องผา่น

ระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://nph.dtam.moph.go.th/qcherb/login.php

8
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบบรหิารฐานขอ้มลู

ผูป้ระกอบการและ

ผลติภัณฑส์มนุไพรไทย

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้า

ในการจองควิรับบรกิาร หรอื

ตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ โดย

สามารถด าเนนิการไดเ้องผา่น

ระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://ttm-search.dtam.moph.go.th/

9
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ที่

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1

78Tmn0-

RYo8dndPe8gmA6R9g8IpF1aivwpj2bZWqdWuS-

w/viewform?c=0&w=1

10
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบการนัดหมายรับ

บรกิารทางการแพทย์

ทางเลอืก

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้า

ในการจองควิรับบรกิาร หรอื

ตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ โดย

สามารถด าเนนิการไดเ้องผา่น

ระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://thaicam.go.th/patient-online/



11
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบขอรับการสนับสนุน

ทนุ ประเภท

โครงการวจัิย/โครงการ

ท่ัวไป จากกองทนุภมูิ

ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้า

ในการจองควิรับบรกิาร หรอื

ตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ โดย

สามารถด าเนนิการไดเ้องผา่น

ระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://fund.dtam.moph.go.th/index.php/2019-

01-31-09-04-24/549-28-1-63.html

12
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบกรอกขอ้มลูการ

ตรวจคัดกรอง Self-Screen

 Covid-19

เพือ่เป็นชอ่งทางการใหบ้รกิาร

ประชาชน เพือ่เขา้รับการตรวจคัด

กรอง COVID-19

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3fm6O7Z

13
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบนัดหมายตรวจ 

COVID-19 คลนิกิตรวจ

โรคทางเดนิหายใจ

เฉียบพลัน

เพือ่เป็นชอ่งทางการใหบ้รกิาร

ประชาชน เพือ่เขา้รับการตรวจคัด

กรอง COVID-19

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3hx1WiL

14
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

การออกแบบ

หลักสตูร 

ฝึกอบรม และ

คูม่อืปฏบิัตงิาน

การขอรับรองจรยิธรรม

การวจัิย

พจิารณาใหค้วามเห็นชอบเชงิ

จรยิธรรมแกโ่ครงการวจัิย เพือ่ให ้

การด าเนนิงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับ

มนุษย ์เป็นไปตามหลักสากลและ

สอดคลอ้งตามหลักจรยิธรรมการ

วจัิยในคน อันเป็นหลักประกันการ

คุม้ครองศักดิศ์ร ีสทิธ ิความ

ปลอดภัย และความเป็นอยูท่ีด่ ี

ของอาสาสมัคร           

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3yd9PzY

15
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

แอปพลเิคชัน่: ปกป้อง

เพือ่ใหบ้รกิารรับเรือ่งรอ้งเรยีนและ

คุม้ครองการละเมดิสทิธดิา้นเอดส ์

เพศภาวะ และความเป็นกลุม่

ประชากรเปราะบางตอ่การถกู

เลอืกปฏบิัต ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/2RUsNe2

พัฒนาขึน้โดยความร่วมมอืระหวา่งกรมควบคมุโรค, มลูนธิศินูยค์ุม้ครองสทิธดิา้น

เอดส,์ ส านักงานอัยการสงูสดุ, กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ, ส านักงาน

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต,ิ ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม, สภาทนายความ ใน

พระบรมราชปูถัมภ,์ สายดว่น 1663 มลูนธิเิขา้ถงึเอดส,์ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอ

ว/ีเอดสป์ระเทศไทย

16
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

แอปพลเิคชัน่: DDC-Care

เพือ่ตดิตามและประเมนิสขุภาพผู ้

ทีม่คีวามเสีย่งตดิเชือ้โควดิ -19 ซึง่

จะตอ้งกักตัวเองอยูภ่ายในทีพั่ก

อาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึง่กรม

ควบคมุโรคจะประเมนิความเสีย่ง

จากขอ้มลูสขุภาพทีไ่ดจ้ากระบบ 

เพือ่ใหค้ าแนะน าและชว่ยเหลอืได ้

ทันทว่งทเีมือ่มอีาการ 

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3v0iwLZ

พัฒนาขึน้โดยความร่วมมอืระหวา่งกรมควบคมุโรค และส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช) กระทรวงการอดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม

17
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบออกใบรับรองแหลง่

ผลติ แหลง่ก าเนดิอาหาร

ปลอดเชือ้ (PinkForms)

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถ

ลงทะเบยีนขอใบรับรองแหลง่ผลติ

 แหลง่ก าเนดิอาหารปลอดเชือ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3tXvAQO

18
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับ

การทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่องกรมควบคมุโรค

ผา่นทางชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3bsf3y0

19
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

ระเบยีบ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

 วา่ดว้ยอัตราคา่บ ารุงการ

ตรวจวเิคราะห ์ทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารรับทราบรายการ

อัตราคา่บ ารุงการตรวจวเิคราะห์

และใหบ้รกิาร เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กับวธิกีารดา้นเทคโนโลยกีาร

ตรวจวเิคราะห ์และภารกจิของ

หน่วยงาน

ในสงักัดกรมวทิยาศาสตรก์าร

แพทย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www3.dmsc.moph.go.th/page-view/74



20
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิารกลุม่

อาการดาวน์ในหญงิ

ตัง้ครรภ์

 คูม่อืการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร

กลุม่อาการดาวน์ในหญงิตัง้ครรภ์

ทีม่เีนื้อหาครอบคลมุทัง้ในดา้น

การตรวจ คัดกรอง เพือ่ประเมนิ

ความเสีย่งในการใหก้ าเนดิบตุร

เป็นกลุม่อาการดาวน ์และการ

ตรวจวนิจิฉัยทารกในครรภ ์กอ่น

คลอด เพือ่เผยแพร่ใหท้กุ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งถอืปฏบิัตใิห ้

เป็นมาตรฐานเดยีวกัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www3.dmsc.moph.go.th/download/files

/dmsc_down.pdf

21
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ระบบบรหิารจัดการองค์

ความรูเ้ทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม

เพือ่เผยแพร่องคค์วามรูแ้ละ

นวัตกรรมของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ให ้

สาธารณชนรับทราบและเขา้มาดู

ขอ้มลูได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://innovation.dmsc.moph.go.th/InnovationV

1.6/LTE_INDEX.PHP?menubar=0&submenu=0&P

ROJECTYE

22
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

Mobile Application 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

  เชน่ Green Book, Thai 

Pharmacopoeia, Thai 

Herbal Pharmacopoeia 

เป็นตน้

เพือ่เผยแพร่ใหป้ระชาชนรับทราบ

ถงึภารกจิและขอ้มลูของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

รวมทัง้งานบรกิารตา่งๆ ทีอ่ านวย

ความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถงึไดง้า่ยยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www3.dmsc.moph.go.th/page-view/91
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

กรมวทิย ์With You 

หนา้ตา่งเตอืนภัยสขุภาพ

 ในปี พ.ศ.2552 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ได ้

จัดตัง้ Single Window เตอืนภัย 

ขึน้อยา่งเป็นทางการ โดย

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละ

ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่

กระจายอยูต่ามทกุภมูภิาคทัง้หมด

ถอืเป็นแหลง่ขอ้มลูหลัก(หน่วย

ตรวจวเิคราะห)์ มอบหมายใหศ้นูย์

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ที ่10 

อบุลราชธาน ีและการสนับสนุน

ของแผนงานพัฒนาวชิาการและ

กลไกคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น

สขุภาพ(คคส.) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย ร่วมกัน พัฒนา 

Single Window เตอืนภัย หรอื

ระบบแจง้เตอืนภัยและฐานขอ้มลู

คณุภาพความปลอดภัยผลติภัณฑ์

สขุภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยในปี พ.ศ.2561 ได ้

เปลีย่นชือ่ระบบเป็น "กรมวทิย ์

With You"

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://alert.dmsc.moph.go.th/

24
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

นโยบายดา้นความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และลดสภาพแวดลอ้มใน

หอ้งปฏบิัตกิาร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

มุง่เนน้ใหบ้คุลากรของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มี

ความปลอดภัยในการปฏบิัตงิาน

ทางหอ้งปฏบิัตกิาร รวมทัง้เกดิ

ความปลอภัยตอ่ประชาชน ชมุชน 

และสิง่แวดลอ้ม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www3.dmsc.moph.go.th/images/dmsc_p

_61.png
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

 เรือ่ง เจตนารมณ์การ

ป้องกันและแกไ้ขปัญหา

การลว่งละเมดิหรอื

คกุคามทางเพศในการ

ท างาน

เพือ่สง่เสรมิความเทา่เทยีมกัน 

ระหวา่งบคุคลและสรา้งองคก์รที่

ปราศจากการลว่งละเมดิหรอื

คกุคามทางเพศในการท างานดว้ย

การปฏบิัตตินอยา่งใหเ้กยีรตซิ ึง่

กันและกัน รวมถงึบคุคลทีต่ดิตอ่

ประสานงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www3.dmsc.moph.go.th/download/files

/dmsc_threaten.pdf
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

รายชือ่หอ้งปฏบิัตกิาร

เครอืขา่ยทีผ่า่นการ

ทดสอบความช านาญทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร เครอืขา่ย

ตรวจ SARS-CoV-2

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิาร/ประชาชน 

รับทราบถงึรายชือ่หอ้งปฏบิัตกิาร

เครอืขา่ยทีผ่า่นการทดสอบความ

ช านาญทางหอ้งปฏบิัตกิาร 

เครอืขา่ยตรวจ SARS-CoV-2

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูวทิยาศาสตร์

การแพทย์

เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูทีเ่กยีวกับ

บทบาทภารกจิในความรับผดิชอบ

ของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

แยกตามรายผลติภัณฑ์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www3.dmsc.moph.go.th/page-view/81
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ระบบสบืคน้ฐานขอ้มลู

งานวจัิย 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูเกีย่วกับ

งานวจัิยของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และ

สามารถสบืคน้ขอ้มลูยอ้นหลังได ้

ตัง้แต ่ปี 2502 ถงึปัจจบุัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://research.dmsc.moph.go.th
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

E- Library

เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูสือ่ส ิง่พมิพใ์น

หอ้งสมดุ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ใน

รูปแบบไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์โดย

สามารถดาวน์โหลดได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://e-library.dmsc.moph.go.th
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ฐานขอ้มลู Green Book

เพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกับคณุภาพยา

ทีข่ายในประเทศไทย  และ

สามารถสบืคน้และดาวน์โหลด

ขอ้มลูได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bdn.go.th/th/ebook
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการตรวจประเมนิ

และพัฒนา

หอ้งปฏบิัตกิารตรวจสอบ

สารพษิตกคา้ง

ส าหรับผูต้รวจประเมนิใชเ้ป็น

แนวทางในการตรวจประเมนิและ

ส าหรับหอ้งปฏบิัตกิารระบบ

ตรวจสอบสารพษิตกคา้งในผักสด

 ผลไมส้ดทีไ่ดรั้บการรับรองตาม

มาตรฐาน  และใชเ้ป็นขอ้มลูใหผู้ ้

ประกอบกาคา้ผักสดใชป้ระโยชน์

ในการพัฒนาความรู ้ ความเขา้ใจ

ในการจัดท าระบบคณุภาพ เพือ่

เตรยีมสูก่ารรับรองมาตรฐานให ้

ครอบคลมุพืน้ทีท่ั่วประเทศ และ

เพือ่การสง่ออก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www3.dmsc.moph.go.th/download/files

/dmsc_auf.pdf
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืบรหิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส 

การละเมดิประมวล

จรยิธรรม หรอืการทจุรติ 

หรอื ประพฤตมิชิอบ  

เจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

 (ส าหรับประชาชน)

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ได ้

ประกาศคูม่อืบรหิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส การละเมดิ

ประมวลจรยิธรรม หรอืการทจุรติ 

หรอื ประพฤตมิชิอบ  เจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

(ส าหรับประชาชน) เพือ่ใหส้ือ่สาร

ประชาสมัพันธใ์หส้าธารณชน

รับทราบถงึชอ่งทางการรอ้งเรยีน

เรือ่งการทจุรติ การละเมดิประมวล

จรยิธรรมของเจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://ethics.dmsc.moph.go.th/page-view/91
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

การออกแบบ

หลักสตูร 

ฝึกอบรม และ

คูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ปฏบิัตงิานของกรม ตาม

ในระบบบรหิารคณุภาพ 

ISO9001:2015

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยม์คีูม่อื

หรอืมาตรฐานการปฏบิัตงิานของ

กรม ตามในระบบบรหิารคณุภาพ 

ISO9001:2015 ซึง่แยกภารกจิหลัก

และภารกจิสนับสนุน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://ethics.dmsc.moph.go.th/page-view/113
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์
เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบรับสง่ตัวอยา่งเพือ่

ตรวจวเิคราะห ์(iLab Plus)

1. ส าหรับหน่วยงานผูข้อรับบรกิาร

เพือ่ใหห้น่วยงานผูข้อรับบรกิาร

สามารถใชง้านผา่นระบบ

อนิเตอรเ์น็ตในการสง่ตัวอยา่ง 

และสามารถเขา้ด ูReport ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

2. ส าหรับเจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์พือ่ให ้

เจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

สามารถใชง้านผา่นระบบ

อนิเตอรเ์น็ตในการรับตัวอยา่ง 

สรุปผลการตรวจวเิคราะห ์และ

ออกรายงานผลการตรวจวเิคราะห์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://ilabplus.dmsc.moph.go.th/
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

พระราชบัญญัตเิชือ้โรค

และพษิจากสตัว ์พ.ศ.

2558 และอนุบัญญัต ิ(PAT)

พระราชบัญญัตเิชือ้โรคและพษิ

จากสตัว ์พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติ

 (PAT) ซึง่เป็นพระราชบัญัตทิี่

ก าหนดให ้

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

พจิารณาอนุมัต ิอนุญาต เกีย่วกับ 

เชือ้โรคและพษิจากสตัว์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://blqs.dmsc.moph.go.th/page-view/99
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

E- service 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ประกอบดว้ย 

- ระบบรับสง่ตัวอยา่งเพือ่ตรวจ

วเิคราะห์

- ระบบทดสอบความช านาญ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

- ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติ

เชือ้โรคและพษิจากสตัวอ์อนไลน์

- ระบบรับรองหอ้งปฏบิัตกิาร

ออนไลน ์ส านักมาตรฐาน

หอ้งปฏบิัตกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www3.dmsc.moph.go.th/page-view/94
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการใหบ้รกิาร

ประชาชน ตามภารกจิ

หลักของกรม 

1. แนวทางการเก็บ

ตัวอยา่งตรวจ เพือ่วนิจิฉัย

การตดิเชือ้ SARS-CoV-2

2. Pitfall ในการตรวจ 

SARS-CoV-2 ดว้ยเทคนคิ 

Real-time RT-PCR

3. แนวทางการตรวจการ

ตดิเชือ้ SARS-CoV-2 (เชือ้

กอ่โรค COVID-19) ดว้ย

การตรวจแอนตบิอดี้

4. คูม่อืการความ

ปลอดภัยทาง

หอ้งปฏบิัตกิารดา้นชวีภาพ

5. คูม่อืความปลอดภัย

ทางหอ้งปฏบิัตกิารเคม ี

6. คูม่อืการปฏบิัตงิาน

โครงสรา้งฐานขอ้มลู

รหัสมาตรฐานทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

7. คูม่อืการความ

ปลอดภัยทาง

หอ้งปฏบิัตกิารดา้นรังสี

เพือ่เผยแพร่แนวทางปฏบิัตใินการ

ใหบ้รกิารของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www3.dmsc.moph.go.th/page-view/87

38
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

นโยบายคณุภาพและ

วัตถปุระสงคค์ณุภาพ ตาม

มาตรฐาน IS0 9001:2015

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  ระบบบรหิาร

คณุภาพIS0 9001:2015

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www3.dmsc.moph.go.th/images/DMSC-

ISO9001.png

39
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

 แนวทางการตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิารเพือ่คน้หา

ผูต้ดิเชือ้โควดิใน

สถานการณ์ระบาดรุนแรง

ดว้ยวธิ ีReal time RT PCR 

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจ

ทางหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่คน้หาผูต้ดิ

เชือ้ COVID-19

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www3.dmsc.moph.go.th/page-view/97



40
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์
เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบสารสนเทศเพือ่การ

บรหิารงานเชงิ

ยทุธศาสตรแ์ละตดิตาม

ตัวชีว้ัดส าคัญ 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

1. ระบบสารสนเทศของผูบ้รหิาร 

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการก ากับ

ตดิตามการด าเนนิงานขงิ

หน่วยงานภายใน

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

2. ระบบสารสนเทศส าหรับผู ้

ปฏบิัตกิารในการรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดค ารับรอง

การปฏบิัตริาชการ และรายงานผล

การใชจ้า่ยงบประมาณภายใน

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://m-siis.dmsc.moph.go.th/

41
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบจัดซือ้จัดจา้ง 

e-procurement 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ระบบสารสนเทศส านักงาน เพือ่ใช ้

บรหิารจัดการการจัดซือ้จัดจา้ง

ของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

และเสรทิสรา้งความโปร่งใสใน

การจัดซือ้จัดจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/

42
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศาส

ตรก์ารแพทย์

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการสง่ตรวจวเิคราะห์

กัญชาและกัญชง ตาม

นโยบายเสรกีัญชาทาง

การแพทย์

คูม่อืมอืการสง่ตรวจวเิคราะหก์ัญ

ชงและกัญชาตามนโยบายกัญชา

เสรทีาง

การแพทย ์ประกอบดว้ยค าแนะน า

เกีย่วกับประเภทตัวอา่งที่

รับตรวจวเิคราะหส์ถานทีแ่ละ

วธิกีารสง่ตัวอยา่ง รายการ/ราคา/

ระยะเวลาทีต่รวจ

วเิคราะห ์เพือ่ใหห้น่วยงานทัง้

ภาครัฐ เอกชน และผูป้ระกอบการ 

ใชเ้ป็นแนวทางใน

กาสง่ผลติภัณฑก์ัญชงและกัญชา

ตรวจวเิคราะหท์ีก่รมวทิยาศาสตร

การแพทยทั์ง้

สว่นกลางและสว่นภมูภิาค

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://bdn.go.th/attachment/services/downloa

d.php?WP=q3MZp21CM5O0hJatrTgjWz0lqmWZ

AJ1CM5O0hJatrTDo7o3Q

43
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สนับสนุน

บรกิารสขุภาพ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบบรกิารยืน่ขอ

ลงทะเบยีนออนไลน ์(Biz 

Portal)

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารยืน่ขออนุมัต ิ

อนุญาต เกีย่วกับสถานพยาบาล 

สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ 

และการประกอบโรคศลิปะผา่น

ระบบออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://biz.govchannel.go.th/

44
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สนับสนุน

บรกิารสขุภาพ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบจองควิออนไลน ์

กรมสนับสนุนบรกิาร

สขุภาพ

เพือ่ลดระยะเวลารอคอยและลด

ความแออัดในการตดิตอ่ขอรับ

บรกิาร ณ ศนูยบ์รกิารแบบเบ็ดเสร็จ

 กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://queue.hss.moph.go.th/

45
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สนับสนุน

บรกิารสขุภาพ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบการลงทะเบยีน

โรงแรมและโรงพยาบาล 

เป็น Alternative State 

Quarantine

เพือ่เพิม่ชอ่งทางการลงทะเบยีน

และลดระยะเวลาของโรงแรมและ

โรงพยาบาลทีส่มัคร เป็น 

Alternative Quarantine State 

Quarantine และ Hospitel

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://covid-center.hss.moph.go.th/

46
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สนับสนุน

บรกิารสขุภาพ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ระบบศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เพิม่ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิาร

สขึภาพและใหบ้รกิารของกรม

สนับสนุนบรกิารสขุภาพจาก

ประชาชน ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสีย่ภายในและภายนอก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.crm.hss.moph.go.th/

47
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบจองควิโรงพยาบาล

ในสงักัดกรมสขุภาพจติ

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวก รวดเร็ว 

กับผูบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.dmh.go.th/apps_line/q/q.asp

48
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ
เครือ่งมอือืน่ ๆ รับยาใกลบ้า้น

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและลด

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของ

ผูรั้บบรกิาร และลดความแออัด

ของโรงพยาบาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://pharmcare.dmh.go.th/



49
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

อเิล็กทรอนกิสข์องราชการ

 กรมสขุภาพจติ

เพือ่ใหภ้าคประชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

การปฏบิัตงิานของกรมสขุภาพจติ 

สามารถมสีว่นร่วมในการ

ตรวจสอบการด าเนนิงานของกรม

สขุภาพจติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.oic.go.th/infocenter50/5059/

50
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ตารางการใหบ้รกิารทาง

สขุภาพจติและจติเวช 

หน่วยงานในสงักัดกรม

สขุภาพจติ

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวก รวดเร็ว 

กับผูบ้รกิาร
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.dmh.go.th/service/reds1.asp

51
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

แบบทดสอบดา้น

สขุภาพจติ

เพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามสนใจเขา้ท าการ

ทดสอบดา้นสขุภาพจติเบือ้งตน้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.dmh.go.th/test/

52
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ศนูยป์ฏบิัตกิารกรม

สขุภาพจติ

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูการปฏบิัต ิ

ราชการของกรมสขุภาพจติให ้

ภาคประชาชนทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.doc.dmh.go.th/guest/

53
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

Mobile's Apps

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนในเรือ่งที่

เกีย่วกับสขุภาพจติในดา้น ๆ ผา่น

แอปพลเิคชนับนมอืถอื

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.dmh.go.th/apps/

54
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ระบบบรหิารจัดการ

ขอ้คดิเห็นขอ้รอ้งเรยีน 

กรมสขุภาพจติ

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการ

รอ้งเรยีน รวมถงึการตดิตามเรือ่ง

รอ้งเรยีนตา่งๆ ทีเ่ขา้มาในระบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://secret.dmh.go.th/main/

55
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการปฏบิัตงิาน/การ

ใหบ้รกิาร

เพือ่เป็นมาตรฐานการปฏบิัตงิาน

ของเจา้หนา้ที ่และเป็นคูม่อื

ส าหรับผูม้ารับบรกิารหรอืผูต้ดิตอ่

หน่วยงาน ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับ

การรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.dmh.go.th/Download/Complaint_G

uide/

56
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)
Thai Stop Covid Plus

1. ผูป้ระกอบการตรวจสอบ

มาตรการป้องกันโควดิ-19 ให ้

มั่นใจในการเปิดบรกิาร พรอ้มรับ

ใบรับรองตดิแสดง (E-certification)

 และปักหมดุแผนทีป่ระชาสมัพันธ์

2. ประชาชนไดรั้บความปลอดภัย 

พรอ้มสามารถตรวจสอบการ

ประกอบการ/กจิกรรม ทางแผนที่

และใบรับรองทีม่ ีQR code เพือ่

เลอืกใชบ้รกิารและรอ้งเรยีน

3. สนับสนุนรัฐบาลในการน า

เกณฑป์ระกาศไปถงึ

ผูป้ระกอบการและสนับสนุน

หน่วยงานรัฐทีม่อี านาจ ใหม้ี

หลักเกณฑใ์นการตรวจสอบเพือ่

ควบคมุการแพร่เชือ้

4. แหลง่ความรูส้ าหรับประชาชน 

ผูป้ระกอบการ เจา้หนา้ที ่ใน

รูปแบบโปสเตอร ์อนิโฟกราฟิก 

วดิโีอสาธติ การอบรมออนไลน ์

การคัดกรองเพือ่ดแูลสขุภาพและ

การปฏบิัตทิีเ่หมาะสมชว่งทีม่โีรค

โควดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th

57
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 COVID-19 รูทั้น 

ป้องกันได ้

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนเกีย่วกับ

สถานการณ์ โควดิ-19 ในประเทศ

ไทย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://covid19.anamai.moph.go.th/th/

58
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

และขอ้ชมเชยกรมอนามัย

เพือ่เป็นชอ่งทางใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนและ

ชมเชยเกีย่วกับกรมอนามัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://complain.anamai.moph.go.th/register.ph

p



59
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการใหบ้รกิารของ

กรมอนามัย

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถทราบ

ถงึขัน้ตอนของการใชบ้รกิารตา่งๆ 

ของกรมอนามัย ผา่นทางเว็บไซต์

ของกรมอนามัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/33X6GGy

60
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

กระดานถาม-ตอบ ของ

กรมอนามัย

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถใชถ้าม-

ตอบเกีย่วกับกรมอนามัย
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://anamai.moph.go.th/th/webboard

61
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

อเิล็กทรอนกิสข์องราชการ

 กรมอนามัย

เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ขา่วสารของราชการ กรมอนามัย

ไดอ้ยา่งสะดวก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.oic.go.th/INFOCENTER17/1701/#

62
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ระบบฐานขอ้มลูกลาง 

Anamai Data Center

เพือ่ระบบฐานขอ้มลูกลางของกรม

อนามัย รวบรวมการด าเนนิงาน

ตา่งๆของหน่วยงาน เชน่ 

งบประมาณ ขอ้มลูตัวชีว้ัด โครการ

ส าคัญกรมอนามัย จ านวน

บคุลากรกรมอนามัย ระบบงาน

อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://dohdatacenter.anamai.moph.go.th/

63
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบควิสง่ตัวอยา่งน ้าถงึ

หอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ตรวจ

วเิคราะห์

เพือ่ลดการพบเจอกันระหวา่งผูข้อ

สง่ตัวอยา่งน ้าเพือ่วเิคราะห ์ เป็น

การใหบ้รกิารดว้ยความไมเ่ลอืก

ปฏบิัต ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://rldcold.anamai.moph.go.th/

64
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อื แนวทาง มาตรฐาน 

ของ สพฉ.

เพือ่เป็นชอ่งทางในการหาขอ้มลู

การใหบ้รกิาร และปฏบิัตงิานใน

ระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.niems.go.th/1/Ebook?group=21

65
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

เอกสารทัง้หมดที่

เกีย่วขอ้งกับงาน UCEP

เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูทีเ่กีย่วกับงาน 

UCEP ใหป้ระชาชนชนรับทราบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.niems.go.th/1/Ebook?group=25

66
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ระบบคลังขอ้มลู

การแพทยฉุ์กเฉนิ (Data 

Warehouse)

เพือ่ใหข้อ้มลูการแพทยฉุ์กเฉนิ 

แกบ่คุลากร สพฉ. เจา้หนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้ง และประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://report.niems.go.th/niemsdwh/index.html

67
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ระบบรายงานสถติิ

การแพทยฉุ์กเฉนิ  (ITEMS)

เพือ่รายงานขอ้มลูสถติกิารแพทย์

ฉุกเฉนิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/

68
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

การออกแบบ

หลักสตูร 

ฝึกอบรม และ

คูม่อืปฏบิัตงิาน

คูม่อืและแนวทางในการ

ปฏบิัตงิานในชว่ง

สถานการณ์ตา่ง ๆ

เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิัตงิาน 

โดยมคีูม่อืหรอืแนวทางการ

ปฏบิัตงิานทีเ่จา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานใชย้ดืถอืปฏบิัตใิหเ้ป็น

มาตรฐานเดยีวกัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://drives.niems.go.th/s/YKBByNx6TDbDs6x

69
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางการสง่เรือ่ง

รอ้งเรยีน UCEP

เพือ่ใหป้ระชาขนสามารถ แจง้การ

ใหบ้รกิารได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://ws.niems.go.th/complaint_user/

70
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ
ระบบตรวจสอบรถ

ปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลูรถ

ปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://resource.niems.go.th/Vehicle/

71
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางการรับฟังความ

คดิเห็น ถาม ตอบ การ

ใหบ้รกิาร

เพือ่เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก

สามารถแสดงความคดิเห็นตอ่การ

ด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ทีห่รอื

ภารกจิของหน่วยงานผา่นทาง

ชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.niems.go.th/1/qa

72
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

หลักเกณฑแ์ละแนว

ทางการจัดหาระบบ

คอมพวิเตอรภ์าครัฐ

เพือ่เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

หลักเกณฑแ์ละแนวทางในการ

จัดซือ้อปุกรณ์ทางอเิล็กทรอนกิส ์

ของทางหน่วยงาน เกดิการ

ตรวจสอบและด าเนนิการไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/2RXxcwX



73
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบสารสนเทศ สถาบัน

พระบรมราชชนก ระบบ

สารบบรรณ

เพือ่เป็นการลงทะเบยีนรับหนังสอื

เขา้ และสง่หนังสอืออก ทีส่ามารถ

ตรวจสอบได ้และจัดเก็บขอ้มลูได ้

อยา่งถกูตอ้งโปร่งใส ป้องกันการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3oyvcaJ

74
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทาง Line Open Chat 

"สบช.รับแจง้ขา่ว/

รอ้งเรยีน"

เพือ่เป็นชอ่งทางให ้

บคุคลภายนอกไดแ้จง้ขา่วสาร 

ขอ้มลู เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืตชิม

หน่วยงาน องคก์ร และบคุลากร 

สามารถด าเนนิการแกไ้ขและ

ป้องกันการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3whkSGJ

75
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบรับสมัครนักศกึษา

ออนไลน์

เพือ่ใชใ้นการรับสมัครและ

คัดเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาหลักสตูร

ตา่งๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก

 ใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสและเป็น

ธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://admission.pi.in.th/admission/

76
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

ระบบลงทะเบยีนฝึกอบรม

ออนไลน์

เพือ่ใชใ้นการบรหิารจัดการการ

ฝึกอบรมของบคุลากรภายใน

สถาบันพระบรมราชนก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://co-dev.pi.ac.th/#/login

77
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)
ระบบรับสมัครงานออนไลน์

เพือ่ใชใ้นการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรบคุคลและการคัดเลอืก

จา้งเหมาบคุคลเพือ่ปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://jobpbri.pi.ac.th/#/login

78
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

ระเบยีบสถาบันรับรอง

คณุภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน) วา่ดว้ย

การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน 

รอ้งทกุขข์องสถาบัน พ.ศ.

 2564

เพือ่ใหเ้กดิระบบการปฏบิัตทิี่

ชดัเจน คลอ่งตัว เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภบิาล มคีวามเหมาะสม 

และมปีระสทิธภิาพ และน ามา

พัฒนาเรยีนรูก้ระบวนการรับรอง

คณุภาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3bR7aCA

79
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

ระเบยีบคณะกรรมการ

สถาบันรับรองคณุภาพ

สถานพยาบาลวา่ดว้ย

นโยบายเพือ่สรา้งความ

โปร่งใส และเป็นกลางใน

การตัดสนิรับรองคณุภาพ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2563

เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนในการ

สรา้งความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในกระบวนงาน และขัน้ตอนที่

สถาบันรับรองคณุภาพ

สถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

ใชใ้นการตัดสนิผลการรับรอง และ

เป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ร

ระหวา่งประเทศทีรั่บการการ

ด าเนนิงานของสถาบัน หรอื

International Society for Quality 

in Health Care External Evaluation 

Association 

(IEEA Organization)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/2SqIIkE

80
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิและแนว

ทางการปฏบิัตเิพือ่

สง่เสรมิความโปร่งใสใน

การจัดซือ้จัดจา้งของ

สถาบัน

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานเกีย่วกับการ

จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 

เป็นธรรม คุม้คา่ ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี

 ผูรั้บจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/2QOLe3z

81
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืผูเ้ยีย่มส ารวจ 2563

เพือ่ใหผู้เ้ยีย่มส ารวจของสถาบันมี

ขอ้พงึปฏบิัตใินการปฏบิัตหินา้ที่

ในกรณีการมสีว่นไดเ้สยีกับ

สถานพยาบาลทีเ่ขา้เยีย่มส ารวจ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3ukqheH

82
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

วัคซนี

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

บนเว็บไซดข์องสถาบัน

เพือ่ใหป้ระชาชนท่ัวไปสามารถ

รอ้งเรยีนกรณีพบเห็นการทจุรติ

หรอืประพฤตมิชิอบของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ

2DDP7mgoTibufsBBnbAoMvIxbt3HcS9nWJdd-

Y5tQxm84Q/viewform



83
กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืประชาชน ฉบับ

ผูบ้รโิภค

เพือ่ใหป้ระชาชนทราบถงึชอ่ง

ทางการตดิตอ่กับ อย. ชอ่ง

ทางการรับรูข้อ้มลูความรูท้ี ่อย. 

ผลติขึน้เพือ่ผูบ้รโิภค รวมถงึชอ่ง

ทางการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส 

ประเด็นการรอ้งเรยีน ขัน้ตอนการ

รอ้งเรยีน และวธิกีารด าเนนิงาน

ของ อย. ตอ่เรือ่งรอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3bFPUAd
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

สือ่

ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืประชาชน ฉบับ

ผูป้ระกอบการ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ

และรับทราบกฎระเบยีบตา่งๆกอ่น

การยืน่ขออนุมัต ิอนุญาต การขึน้

ทะเบยีน การน าเขา้ เพือ่ใหรั้บรู ้

รับทราบและปฏบิัตใิหเ้ป็นไปใน

แนวทางเดยีวกัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3v4gA4Z
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)
ระบบตรวจสอบการอนุญาต

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ

ตรวจสอบความถกูตอ้ง และ

ปลอดภัยของผลติภัณฑต์า่งๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3wpq2R1
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกับการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานผา่นชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://horum.fda.moph.go.th/FDA_HOTLINE/Ma

in/frm_first_people.aspx
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ

งานหลักของหน่วยงาน

เพือ่เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยงาน

หรอืการปฏบิัตงิานของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.fda.moph.go.th/Pages/fda_law.ht

ml
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

เกีย่วกับการจัดซือ้จัดจา้ง

ของหน่วยงาน

เพือ่แสดงแผนการจัดซือ้จัดจา้ง /

ประกาศผลการจัดซือ้จัดจา้ง/

สรุปผลการจัดซือ้จัดจา้ง /

งบประมาณ /ปัญหาอปุสรรค 

ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://procurement.fda.moph.go.th/FDA_PROC

URE_NEWS/Publish/frmc_procurement.aspx
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

แอปพลเิคชนั "คยุกับหมอ"

เพือ่เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึ

เจา้หนา้ทีแ่ละแพทย ์โดยไมต่อ้ง

ไปโรงพยาบาล ตามโครงการ 

Telehealth และขอค าแนะน าดา้น

สขุภาพเบือ้งตน้ ดว้ยบรกิาร Chat 

message โดยน าร่องการใหบ้รกิาร

 ทีจั่งหวัดก าแพงเพชร ในพืน้ที่

การใหบ้รกิารของหมอครอบครัว 

สว่นนอกพืน้ทีใ่หบ้รกิาร จะไดรั้บ

ขา่วสารภายในแอปพลเิคชนั "คยุ

กับหมอ"

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://play.google.com/store/apps/details?id=c

om.telehealththai
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ระบบรายงานมาตรฐาน

คลังขอ้มลูสขุภาพ (Health

 Data Center : HDC)

เพือ่เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลูดา้น

สขุภาพ ตลอดจนอ านวยความ

สะดวกแกบ่คุลากรทางการแพทย์

ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.

php
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ระบบบรหิารจัดการวัคซนี

โควดิ 19 หมอพรอ้ม

1. เพือ่จัดเตรยีมระบบขอ้มลูการ

ใหบ้รกิารวัคซนีป้องกันโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019

2. เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศ

ส าหรับบันทกึและตดิตามอาการ

ไมพ่งึประสงคจ์ากการใหบ้รกิาร

วัคซนีป้องกันโรคตดิเชือ้ไวรัสโค

โรนา 2019

3. เพือ่รวบรวม วเิคราะห ์และ

ประมวลผลการใหบ้รกิารวัคซนี

ป้องกันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 น าเสนอประกอบการบรหิาร

สถานการณ์วัคซนี

4. เพือ่เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึ

บรกิารสขุภาพและบรกิารตา่ง ๆ 

ของกระทรวงสาธารณสขุแบบ

อัตโนมัตผิา่นโทรศัพทม์อืถอื

สมารท์โฟนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารของ

โรงพยาบาลภาครัฐ ใหม้คีวาม

สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารอ

คอยของผูม้ารับบรกิาร และลด

ความแออัดของโรงพยาบาล โดย

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://spd.moph.go.th/new_bps/morprom/
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกัน

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ธรุกรรมออนไลน ์

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงาน ดังนี ้

1. บรกิารออนไลน์ตา่งๆ 

ประกอบดว้ย 

แบบสอบถามความพงึ

พอใจการใชง้านของ 

สปสช. ระบบ DATA 

CENTER ส านักงาน

หลักประกันสขุภาพแหง่

ชาต 13 เขต ระบบยา 

งานทะเบยีน การบรหิาร

จัดการรายโรค โปรแกรม

ดาวน์โหลด/เอกสาร

ประกอบการประชมุ งาน

ดา้นกองทนุทอ้งถิน่ งาน

ชดเชย งานดา้นอืน่ๆ 

แผนงานสนับสนุนระบบ

บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ดา้นการแพทย ์งาน

สง่เสรมิสขุภาพและ

ป้องกันโรค งาน

ตรวจสอบการชดเชยและ

คณุภาพบรกิาร NHSO 

Budget และโครงการพเิศษ

2. การขอ Username และ

สทิธิใ์นการเขา้ระบบ

อทุธรณ์ออนไลน์

เพือ่แสดงชอ่งทางที่

บคุคลภายนอกขอรับบรกิารกับ

หน่วยงานผา่นชอ่งทางออนไลน ์

ชว่ยอ านวยความสะดวกแกผู่ ้

ขอรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. https://www.nhso.go.th/page/online_service

2. https://audit.nhso.go.th/ema/news-

page?news_id=3
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกัน

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

การเปิดโอกาสใหเ้กดิการ

มสีว่นร่วม

เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี ไดม้สีว่นร่วมในการ

ด าเนนิงานตามภารกจิ เชน่ ร่วม

วางแผน ร่วมด าเนนิการร่วม

แลกเปลีย่น ความคดิเห็น และ

ตดิตามผลการพจิารณาขอ้เสนอ

จากการรับฟังความคดิเห็นจากผู ้

ใหบ้รกิารและผูรั้บบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. https://hearing.nhso.go.th/

1.1 

https://hearing.nhso.go.th/Hearing/OpinionDeta

il?q=dG9waWNfaWQ9NjQtMDEwNTc=

1.2 

https://hearing.nhso.go.th/Hearing/OpinionDeta

il?q=dG9waWNfaWQ9NjMtMDA4MTg=

1.3 

https://hearing.nhso.go.th/Hearing/OpinionDeta

il?q=dG9waWNfaWQ9NjQtMDEyMjE=

1.4 

https://hearing.nhso.go.th/Hearing/OpinionDeta

il?q=dG9waWNfaWQ9NjQtMDExNjA=

1.5 

https://hearing.nhso.go.th/Hearing/OpinionDeta

il?q=dG9waWNfaWQ9NjMtMDA4NjI=

1.6 

https://hearing.nhso.go.th/Hearing/OpinionDeta

il?q=dG9waWNfaWQ9NjMtMDA4NjQ=

1.7  

https://www.nhso.go.th/storage/files/841/Heari

ng/63/Hearing63.pdf

1.8  

https://www.nhso.go.th/storage/files/841/Heari

ng/64/Hearing64-02.pdf

แสดงถงึความโปร่งใสในการบรหิารงานและการด าเนนิงานของหน่วยงาน โดยมี

การด าเนนิการ 

1. จัดท าชอ่งทางรับฟังความคดิเห็นท่ัวไปฯ ผา่นระบบออนไลน ์ดังนี ้

1.1 ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็นท่ัวไป ตามมาตรา 18(13) แหง่พรบ.

หลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545 เขตพืน้ที ่สปสช.เขต 10 อบุลราชธาน ี

โดยคลกิทีปุ่่ ม “แสดงความเห็น” และคลกิปุ่ มดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับ

ฟังความคดิเห็น 

1.2 ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็นท่ัวไป ตามมาตรา 18(13) เขตพืน้ที ่สปสช.

เขต 4 สระบรุ ีโดยคลกิทีปุ่่ ม “แสดงความเห็น” และคลกิปุ่ มดาวน์โหลดเอกสาร

ประกอบการรับฟังความคดิเห็น 

1.3 ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็นท่ัวไป ตามมาตรา 18(13) เขตพืน้ที ่สปสช.

เขต 13 กทม. โดยคลกิทีปุ่่ ม “แสดงความเห็น” และคลกิปุ่ มดาวน์โหลดเอกสาร

ประกอบการรับฟังความคดิเห็น 

1.4 ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็นท่ัวไป ตามมาตรา 18(13) เขตพืน้ที ่สปสช.

เขต 12 สงขลา โดยคลกิทีปุ่่ ม “แสดงความเห็น” และคลกิปุ่ มดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเห็น 

1.5 ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็นท่ัวไป ดา้นการพัฒนาระบบการมสีว่นร่วม

ของประชาชน โดยคลกิทีปุ่่ ม “แสดงความเห็น” และคลกิปุ่ มดาวน์โหลดเอกสาร

ประกอบการรับฟังความคดิเห็น 

1.6 ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็นท่ัวไป ดา้นบรหิารจัดการกองทนุหลักประกัน

สขุภาพแหง่ชาต ิโดยคลกิทีปุ่่ ม “แสดงความเห็น” และคลกิปุ่ มดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเห็น 

1.7 รายงานผลการพจิารณาขอ้เสนอจากการรับฟังความคดิเห็นจากผูใ้หบ้รกิาร

และผูรั้บบรกิารประจ าปี 2564 ไตรมาสที ่1 (ตลุาคม-ธันวาคม 2563) 

1.8 รายงานผลการพจิารณาขอ้เสนอจากการรับฟังความคดิเห็นจากผูใ้หบ้รกิาร

และผูรั้บบรกิารประจ าปี 2564 ไตรมาสที ่2 (มกราคม-มนีาคม 2564)
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกัน

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ระบบการ

เปิดเผยขอ้มลู

เพือ่ความโปร่งใส

ระบบการบรหิารสญัญา

จัดซือ้จัดจา้งภายใน

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงาน

จัดซือ้จัดจา้งภายในหน่วยงานให ้

สาธารณชนไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.nhso.go.th/procurement/menu/1 แสดงถงึความโปร่งใสในการบรหิารงานและการด าเนนิงานของหน่วยงาน
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกัน

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

1. ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

2. ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

1. เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกสามารถ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีห่น่วยงานผา่นชอ่งทาง

ออนไลน ์และเพือ่คุม้ครองขอ้มลู

ของผูแ้จง้เบาะแส

2. เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกสามารถ

แสดงความคดิเห็นตอ่การ

ด าเนนิงานตามอ านาจหรอืภารกจิ

ตอ่หน่วยงานผา่นทางชอ่งทาง

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. https://www.nhso.go.th/page/hotline1330

2. https://www.nhso.go.th/page/branch_office

3. 

https://www.nhso.go.th/page/network_complai

nt

4. 

https://www.nhso.go.th/page/coordination_cen

ter

5. https://www.nhso.go.th/webboard

แสดงถงึความโปร่งใสในการบรหิารงานและการด าเนนิงานของหน่วยงาน โดยมี

ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน ดังนี ้

1. สายดว่น สปสช. โทร. 1330 

2. สามารถรอ้งเรยีนไปยังส านักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิทัง้ 13 เขต 

โดยคลกิทีช่ ือ่ส านักงานแตล่ะเขต -> เว็บบอรด์/Webboard ของแตล่ะเขต 

3. สามารถตดิตอ่ไปยัง หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีนฯ ตามมาตรา 50(5) ทีต่ัง้อยูใ่นเขต

พืน้ที ่ส านักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิทัง้ 13 เขต 

4. ตดิตอ่ไปยัง ศนูยป์ระสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชน 5. เว็บบอรด์ 

ส านักงานสว่นกลาง
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกัน

สขุภาพ

แหง่ชาติ

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

ระบบบรหิารคณุภาพ ISO

เพือ่รักษาคณุภาพและพัฒนา

องคก์รใหด้ขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง จงึ

ไดป้ระยกุตใ์ชร้ะบบบรหิารคณุภาพ

 IS0 9001: 2015 และระบบบรหิาร

จัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 

(เฉพาะ Data Center) เพือ่สรา้ง

ความมั่นใจใหก้ับประชาชนผูม้ี

สทิธแิละหน่วยบรกิารในระบบ

หลักประกันสขุภาพ ภายใต ้พรบ.

หลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.

2540

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

คูม่อืคณุภาพเป็นเอกสารส าคัญทีป่ระกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ เพือ่อธบิายถงึ

บรบิทขององคก์ร ประวัตอิงคก์ร โครงสรา้งองคก์ร ภาพรวมของระบบบรหิาร

คณุภาพ นโยบายคณุภาพ ขอบเขตการขอรับรอง ขอ้ก าหนดทีป่ระยกุตใ์ช ้และ

ทีไ่มป่ระยกุตใ์ช ้รวมถงึกระบวนการและขัน้ตอนการปฏบิัตงิานตา่งๆ ในระบบ

บรหิารคณุภาพ
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกัน

สขุภาพ

แหง่ชาติ

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการภายในเพือ่

สง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกันการทจุรติ พ.ศ. 

2562

เพือ่ใหส้ านักงานด าเนนิงานโดย

ยดึหลักความโปร่งใส ความสจุรติ 

และความเทีย่งธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nhso.go.th/storage/files/841/ITA/2

021-05-

12/assessment_good_intentions6403.pdf
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกัน

สขุภาพ

แหง่ชาติ

มาตรการ 

นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร

 วัฒนธรรมองคก์ร

มาตรการ แนวทางการ

ด าเนนิงานสง่เสรมิความ

โปร่งใสและป้องกันการ

ทจุรติ สปสช. ปี 2564

เพือ่ใหห้น่วยงานมกีารพัฒนาดา้น

คณุธรรมและความโปร่งใสอยา่ง

ตอ่เนื่อง และมผีลการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 

ตามเกณฑ ์ป.ป.ช. มคีา่คะแนนใน

ระดับ A อยา่งตอ่เนื่อง ดว้ย

เป้าหมายปี 2564 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 90

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.nhso.go.th/storage/files/841/ITA/2

0210427/608795a97153e.pdf
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สาธารณสขุ

องคก์าร

เภสชักรรม

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมี

สว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีภายในและภายนอก สามารถ

รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการ

ทจุรติไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และ

สามารถตดิตามผลการด าเนนิการ

ได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://www.gpo.or.th/contact


