
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

สาธารณสขุ

โรงพยาบาล

บา้นแพว้ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

1. สรา้งชอ่งทางรับฟังเสยีงสะทอ้น

จากประชาชน ผูม้าใชบ้รกิาร และ

เจา้หนา้ที ่       

2. เพือ่พัฒนาและแกไ้ขปรับปรงุ

ระบบบรกิาร และคุม้ครองสทิธแิก่

ประชาชน ผูม้าใชบ้รกิาร และ

เจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1.  

https://www.bphosp.

or.th/call.htm

2.  

https://docs.google.c

om/forms/d/1EjpgHp

RkfdmlZGKz9PccQ8gu

6R2LX6eObGX_8tp7-

SY/viewform?edit_req

uested=true

2
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทย์
เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบสารสนเทศส าหรับ

ผูบ้รหิาร

เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจ

ของผูบ้รหิาร โดยมขีอ้มลูเชงิ

ประจักษ์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://emis.dms.go.th

/

ขอ้มลู : การใชจ้า่ยงบประมาณ /

 การท าค ารับรองการประเมนิ / 

ผลส ารวจความพงึพอใจ / การ

จัดการผลงานวจัิย เป็นตน้

3
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทย์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบใบรับรองแพทยค์น

ประจ าเรอืออนไลน์

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบสถานที่

ฝึกอบรมคนประจ าเรอื
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://mlc.dms.moph.

go.th/seaman/php/in

dex.php

4
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทย์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน
เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dms.go.t

h/Complain/Index

5
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการรับสนิบน
เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ที่

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://law.dtam.mop

h.go.th/images/ITA_6

4/16.Anti-

bribery_measure.pdf

6
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความ

โปรง่ใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ที่

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://law.dtam.mop

h.go.th/images/ITA_6

4/13.Procure_measur

e.pdf

7
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ที่

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://law.dtam.mop

h.go.th/images/ITA_6

4/14.anti_corruption_

measure.pdf

8
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการขัดกนั

ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตน

กบัผลประโยชน์สว่นรวม

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ที่

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://law.dtam.mop

h.go.th/images/ITA_6

4/15.Conflict_of_inter

est_measure.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

9
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ที่

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://law.dtam.mop

h.go.th/images/ITA_6

4/17.ita_measure.pdf

10
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

การประเมนิตา่ง ๆ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ที่

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://iag.dtam.mop

h.go.th/index.php/ne

ws-events/moral-

framework/227-

moral-framework-3

11
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบตรวจสอบบคุลากรดา้น

การแพทยท์างเลอืก

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้าใน

การจองควิรับบรกิาร หรอืตรวจสอบ

ขอ้มลูตา่งๆ โดยสามารถด าเนนิการ

ไดเ้องผา่นระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thaicam.go.th

/alternative-medicine-

personnel/

12
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบตรวจสอบสถานศกึษา

ดา้นการแพทยท์างเลอืก

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้าใน

การจองควิรับบรกิาร หรอืตรวจสอบ

ขอ้มลูตา่งๆ โดยสามารถด าเนนิการ

ไดเ้องผา่นระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thaicam.go.th

/school-of-

alternative-medicine/

13
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบตรวจสอบสถานบรกิาร

ดา้นการแพทยท์างเลอืก

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้าใน

การจองควิรับบรกิาร หรอืตรวจสอบ

ขอ้มลูตา่งๆ โดยสามารถด าเนนิการ

ไดเ้องผา่นระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://thaicam.go.th

/alternative-medicine-

services/

14
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการลงทะเบยีนขอรับ

สทิธิส์ง่เสรมิผูป้ระกอบการ

สมนุไพร

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้าใน

การจองควิรับบรกิาร หรอืตรวจสอบ

ขอ้มลูตา่งๆ โดยสามารถด าเนนิการ

ไดเ้องผา่นระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://accounts.egov

.go.th/Citizen/Accoun

t/Authorize?returnUrl

=%2FOpenId%2FAskU

ser

15
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการขอรับรองคณุภาพ

และใชต้ราสญัลักษณ์รับรอง

คณุภาพผลติภัณฑส์มนุไพร

ไทย

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้าใน

การจองควิรับบรกิาร หรอืตรวจสอบ

ขอ้มลูตา่งๆ โดยสามารถด าเนนิการ

ไดเ้องผา่นระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://nph.dtam.mo

ph.go.th/qcherb/login

.php



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

16
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบบรหิารฐานขอ้มลู

ผูป้ระกอบการและผลติภัณฑ์

สมนุไพรไทย

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้าใน

การจองควิรับบรกิาร หรอืตรวจสอบ

ขอ้มลูตา่งๆ โดยสามารถด าเนนิการ

ไดเ้องผา่นระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ttm-

search.dtam.moph.go

.th/

17
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีน
เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ที่

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSe178Tmn0-

RYo8dndPe8gmA6R9g

8IpF1aivwpj2bZWqd

WuS-

w/viewform?c=0&w=

1

18
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการนัดหมายรับบรกิาร

ทางการแพทยท์างเลอืก

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้าใน

การจองควิรับบรกิาร หรอืตรวจสอบ

ขอ้มลูตา่งๆ โดยสามารถด าเนนิการ

ไดเ้องผา่นระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://thaicam.go.th

/patient-online/

19
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบขอรับการสนับสนุนทนุ 

ประเภทโครงการวจัิย/

โครงการท่ัวไป จากกองทนุ

ภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวย

ความสะดวก ลดความเหลือ่มล ้าใน

การจองควิรับบรกิาร หรอืตรวจสอบ

ขอ้มลูตา่งๆ โดยสามารถด าเนนิการ

ไดเ้องผา่นระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://fund.dtam.mo

ph.go.th/index.php/2

019-01-31-09-04-

24/549-28-1-63.html

20
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมควบคมุโรค เรือ่ง

 มาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุยพนิจิ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการทจุรติ

และเป็นกลไกในการสรา้งความ

ตระหนักใหก้บัทกุหน่วยงานใน

สงักดักรมควบคมุโรค ใหม้กีาร

ด าเนนิงานอยา่งโปรง่ใสและมี

คณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/33SFYi8

21
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมควบคมุโรค เรือ่ง

 มาตรการและแนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้ง 

และสง่เสรมิความโปรง่ใสใน

การจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการในการจัดซือ้

จัดจา้งของทกุหน่วยงานในสงักดั

กรมควบคมุโรคเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ตามขัน้ตอน วธิกีาร

แหง่กฎ ระเบยีบ และขอ้กฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง เกดิความคุม้คา่ตอ่ภารกจิ

ของรัฐ ป้องกนัการทจุรติ โปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้และลดปัญหาขอ้

รอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3uSXVJj



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

22
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมควบคมุโรค เรือ่ง

 หลักเกณฑ ์มาตรการ และ

แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกบัการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีนกรณีเกดิ

การทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีข่องกรม

ควบคมุโรค ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานดา้นการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของกรมควบคมุ

โรคสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าติ

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติภาครัฐ กรมควบคมุโรคจงึ

ก าหนดหลักเกณฑ ์มาตรการ และ

แนวทางการปฏบิัต ิเพือ่ใหบ้คุลากร

ยดึถอืและปฏบิัต ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/33Pbbm

A

23
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบกรอกขอ้มลูการตรวจ

คัดกรอง Self-Screen 

Covid-19

เพือ่เป็นชอ่งทางการใหบ้รกิาร

ประชาชน เพือ่เขา้รับการตรวจคัด

กรอง COVID-19

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3fm6O7

Z

24
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบนัดหมายตรวจ 

COVID-19 คลนิกิตรวจโรค

ทางเดนิหายใจเฉียบพลัน

เพือ่เป็นชอ่งทางการใหบ้รกิาร

ประชาชน เพือ่เขา้รับการตรวจคัด

กรอง COVID-19

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3hx1WiL

25
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

การขอรับรองจรยิธรรมการ

วจัิย

พจิารณาใหค้วามเห็นชอบเชงิ

จรยิธรรมแกโ่ครงการวจัิย เพือ่ให ้

การด าเนนิงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

มนุษย ์เป็นไปตามหลักสากลและ

สอดคลอ้งตามหลักจรยิธรรมการ

วจัิยในคน อนัเป็นหลักประกนัการ

คุม้ครองศักดิศ์ร ีสทิธ ิความปลอดภัย

 และความเป็นอยูท่ีด่ขีองอาสาสมัคร

           

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3yd9PzY

26
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

แอปพลเิคชั่น: ปกป้อง

เพือ่ใหบ้รกิารรับเรือ่งรอ้งเรยีนและ

คุม้ครองการละเมดิสทิธดิา้นเอดส ์

เพศภาวะ และความเป็นกลุม่

ประชากรเปราะบางตอ่การถกูเลอืก

ปฏบิัต ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/2RUsNe

2

พัฒนาขึน้โดยความรว่มมอื

ระหวา่งกรมควบคมุโรค, มลูนธิิ

ศนูยค์ุม้ครองสทิธดิา้นเอดส,์ 

ส านักงานอยัการสงูสดุ, กรม

คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ, 

ส านักงานคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแหง่ชาต,ิ ศนูย์

ชว่ยเหลอืสงัคม, สภา

ทนายความ ในพระบรม

ราชปูถัมภ,์ สายดว่น 1663 มลูนธิิ

เขา้ถงึเอดส,์ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้

เอชไอว/ีเอดสป์ระเทศไทย



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

แอปพลเิคชั่น: DDC-Care

เพือ่ตดิตามและประเมนิสขุภาพผูท้ี่

มคีวามเสีย่งตดิเชือ้โควดิ -19 ซึง่

จะตอ้งกกัตัวเองอยูภ่ายในทีพั่ก

อาศัยเป็นระยะเวลา 14 วนั ซึง่กรม

ควบคมุโรคจะประเมนิความเสีย่ง

จากขอ้มลูสขุภาพทีไ่ดจ้ากระบบ 

เพือ่ใหค้ าแนะน าและชว่ยเหลอืได ้

ทันทว่งทเีมือ่มอีาการ 

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3v0iwLZ

พัฒนาขึน้โดยความรว่มมอื

ระหวา่งกรมควบคมุโรค และ

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช)

 กระทรวงการอดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม

28
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบออกใบรับรองแหลง่

ผลติ แหลง่ก าเนดิอาหาร

ปลอดเชือ้ (PinkForms)

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถ

ลงทะเบยีนขอใบรับรองแหลง่ผลติ 

แหลง่ก าเนดิอาหารปลอดเชือ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3tXvAQ

O

29
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบตดิตามการจัดหางบ

ลงทนุ กรมควบคมุโรค

เพือ่เป็นแนวทางการตรวจสอบการ

บรหิารงบประมาณงบลงทนุ 

เนื่องจากการตรวจสอบการบรหิาร

งบประมาณเป็นเรือ่งทีต่อ้งมกีาร

ตรวจสอบกนัเป็นประจ าทกุปี เพือ่ให ้

เป็นไปตามมาตรการเรง่รัดการ

เบกิจา่ยงบประมาณทีรั่ฐบาลก าหนด

 และเพือ่ใหก้รมควบคมุโรคมกีาร

บรหิารงบประมาณอยา่งมี

ประสทิธภิาพ เป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3hxBllO

30
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมควบคมุ

โรค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

การทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่องกรมควบคมุโรคผา่น

ทางชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3bsf3y0



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยไ์ด ้

ประกาศประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่

เป็นการสรา้งจติส านกึของบคุลากร

กรม  ในการปฏบิัตหินา้ทีใ่หม้ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลกระท า

การในสิง่ทีถ่กูตอ้ง เป็นธรรม และ

มุง่ผลประโยชน์สว่นรวม โดยมหีลัก

ในการปฏบิัต ิ6 ขอ้ ดังนี้

1) การยดึมั่นและยนืหยัดท าในสิง่ที่

ถกูตอ้ง

2) ความซือ่สตัยส์จุรติและรับผดิชอบ

3) การปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความ

โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

4) การปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยไมเ่ลอืก

ปฏบิัตอิยา่งไมเ่ป็นธรรม

5) การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน

6) การด ารงชวีติตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพยีง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.dmsc.mo

ph.go.th/post-

view/106



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

เรือ่ง  ขอ้ปฏบิัตใินการยมื

ทรัพยส์นิของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ จงึได ้

จัดท าขอ้ปฏบิัตใินการยมืทรัพยส์นิ

ของกรมวทิยาศาสตร ์การแพทย ์ 

เพือ่ใหบ้คุลากร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ราบ 

ดังนี ้

1) การใหย้มืทรัพยส์นิของทาง

ราชการ หรอืน าพัสดไุปใชใ้นกจิการ

ใด ๆ จะตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน ์

ของทางราชการเทา่นัน้ หา้มน า

ทรัพยส์นิไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตัว 

2) การยมืพัสด ุใหผู้ย้มืท าหลักฐาน

การยมืเป็นลายลักษณ์อกัษร แสดง

เหตผุลความจ าเป็นและ สถานทีท่ี่

จะน าพัสดไุปใชแ้ละก าหนดเวลาที่

สง่คนื พรอ้มระบชุือ่ ต าแหน่ง และ

หน่วยงานของผูย้มืใหช้ัดเจน โดย

ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูอ้นุมัต ิ

3) การคนืพัสด ุผูย้มืจะตอ้งน าพัสดุ

นัน้มาสง่คนืในสภาพทีใ่ชก้ารได ้

เรยีบรอ้ย หากเกดิช ารดุเสยีหายหรอื

ใชก้าร ไมไ่ด ้หรอืสญูหายไป ใหผู้ ้

ยมืจัดการแกไ้ข ซอ่มแซมใหค้ง

สภาพเดมิหรอืรับผดิชอบชดใช ้

กรณีมไิดรั้บพัสดคุนืภายใน ๗ วนั

ท าการนับแตว่นัครบก าหนด ให ้

หัวหนา้เจา้หนา้ทีพั่สดรุายงาน

ผูอ้ านวยการ เพือ่สัง่การตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.dmsc.mo

ph.go.th/download/0

638-

V0005%2014th%20Ja

n%202021.pdf
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กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ก าหนดการประเมนิควาเสีย่งการ

ทจุรติ ทัง้ในระดับกรม และระดับ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.dmsc.mo

ph.go.th/page-

view/122

ด าเนนิการมาตัง้แตปี่งบประมาณ

 พ.ศ. 2563

34
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืบรหิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการ

ละเมดิประมวลจรยิธรรม หรอื

 การทจุรติประพฤตมิชิอบ  

ส าหรับบคุลากร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ประกาศใชคู้ม่อืบรหิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการละเมดิ

ประมวลจรยิธรรม หรอื การทจุรติ

ประพฤตมิชิอบ  ส าหรับบคุลากร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่ใช ้

เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนฯ ใหเ้กดิความโปรง่ใส

 สามารถตรวจสอบได ้และใหค้วาม

เป็นธรรมตอ่บคุลากรของกรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.dmsc.mo

ph.go.th/page-

view/91



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

35
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืการปฏบิัตงิานในระบบ

บรหิารคณุภาพ 0600 WM 

0036

การรักษาความเป็นกลาง

และป้องกนัผลประโยชน์ทับ

ซอ้น

แกไ้ขครัง้ที ่01

1.เพือ่ก าหนดเป็นแนวทางปฏบิัตใิน

การป้องกนั ตรวจสอบ และ

ตอบสนองตอ่ความเสีย่งดา้น

ผลประโยชน์ทับซอ้น/การทจุรติ ที่

อาจเกดิขึน้ในการปฏบิัตริาชการ

ของบคุลากร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

2. เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิาร

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ให ้

เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล

3. เพือ่สง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีข่อง

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยป์ฏบิัต ิ

ตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพล

เรอืนในการป้องกนัผลประโยชน์ทับ

ซอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.dmsc.mo

ph.go.th/page-

view/110

36
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิารกลุม่อาการ

ดาวน์ในหญงิตัง้ครรภ์

 คูม่อืการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร

กลุม่อาการดาวน์ในหญงิตัง้ครรภท์ีม่ ี

เนื้อหาครอบคลมุทัง้ในดา้นการตรวจ

 คัดกรอง เพือ่ประเมนิความเสีย่งใน

การใหก้ าเนดิบตุรเป็นกลุม่อาการ

ดาวน ์และการตรวจวนิจิฉัยทารกใน

ครรภ ์กอ่นคลอด เพือ่เผยแพรใ่ห ้

ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งถอืปฏบิัต ิ

ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/downloa

d/files/dmsc_down.p

df

37
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบบรหิารจัดการองค์

ความรูเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรม

เพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละ

นวตักรรมของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ให ้

สาธารณชนรับทราบและเขา้มาดู

ขอ้มลูได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://innovation.dms

c.moph.go.th/Innovati

onV1.6/LTE_INDEX.PH

P?menubar=0&subme

nu=0&PROJECTYE

38
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Mobile Application 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

เชน่ Green Book, Thai 

Pharmacopoeia, Thai Herbal

 Pharmacopoeia เป็นตน้

เพือ่เผยแพรใ่หป้ระชาชนรับทราบ

ถงึภารกจิและขอ้มลูของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์รวมทัง้

งานบรกิารตา่งๆ ทีอ่ านวยความ

สะดวกใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ

ไดง้า่ยยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/page-

view/91



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

39
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

กรมวทิย ์With You หนา้ตา่ง

เตอืนภัยสขุภาพ

 ในปี พ.ศ.2552 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ไดจั้ดตัง้

 Single Window เตอืนภัย ขึน้อยา่ง

เป็นทางการ โดย

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละศนูย์

วทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีก่ระจายอยู่

ตามทกุภมูภิาคทัง้หมดถอืเป็น

แหลง่ขอ้มลูหลัก(หน่วยตรวจ

วเิคราะห)์ มอบหมายใหศ้นูย์

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ที ่10 

อบุลราชธานี และการสนับสนุนของ

แผนงานพัฒนาวชิาการและกลไก

คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ(คคส.)

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รว่มกนั 

พัฒนา Single Window เตอืนภัย 

หรอืระบบแจง้เตอืนภัยและ

ฐานขอ้มลูคณุภาพความปลอดภัย

ผลติภัณฑส์ขุภาพ โดยใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยในปี 

พ.ศ.2561 ไดเ้ปลีย่นชือ่ระบบเป็น 

"กรมวทิย ์With You"

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://alert.dmsc.mop

h.go.th/

40
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายดา้นความปลอดภัย 

อาชวีอนามัย และลด

สภาพแวดลอ้มใน

หอ้งปฏบิัตกิาร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

มุง่เนน้ใหบ้คุลากรของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มคีวาม

ปลอดภัยในการปฏบิัตงิานทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร รวมทัง้เกดิ

ความปลอภัยตอ่ประชาชน ชมุชน 

และสิง่แวดลอ้ม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/images/d

msc_p_61.png

41
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

เรือ่ง นโยบายบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการบรหิาร

ทรัพยาบคุคลของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/downloa

d/hr_dmsc.pdf

42
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

เรือ่ง เจตนารมณ์การป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการลว่ง

ละเมดิหรอืคกุคามทางเพศ

ในการท างาน

เพือ่สง่เสรมิความเทา่เทยีมกนั 

ระหวา่งบคุคลและสรา้งองคก์รที่

ปราศจากการลว่งละเมดิหรอื

คกุคามทางเพศในการท างานดว้ย

การปฏบิัตตินอยา่งใหเ้กยีรตซิ ึง่กนั

และกนั รวมถงึบคุคลทีต่ดิตอ่

ประสานงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/downloa

d/files/dmsc_threaten

.pdf

43
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูวทิยาศาสตร์

การแพทย์

เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูทีเ่กยีวกบั

บทบาทภารกจิในความรับผดิชอบ

ของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

แยกตามรายผลติภัณฑ์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/page-

view/81



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

44
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบสบืคน้ฐานขอ้มลู

งานวจัิย 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูเกีย่วกบั

งานวจัิยของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และ

สามารถสบืคน้ขอ้มลูยอ้นหลังได ้

ตัง้แต ่ปี 2502 ถงึปัจจบุัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://research.dmsc.

moph.go.th

45
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการตรวจประเมนิและ

พัฒนา

หอ้งปฏบิัตกิารตรวจสอบ

สารพษิตกคา้ง

ส าหรับผูต้รวจประเมนิใชเ้ป็น

แนวทางในการตรวจประเมนิและ

ส าหรับหอ้งปฏบิัตกิารระบบ

ตรวจสอบสารพษิตกคา้งในผักสด 

ผลไมส้ดทีไ่ดรั้บการรับรองตาม

มาตรฐาน  และใชเ้ป็นขอ้มลูใหผู้ ้

ประกอบกาคา้ผักสดใชป้ระโยชน์ใน

การพัฒนาความรู ้ ความเขา้ใจใน

การจัดท าระบบคณุภาพ เพือ่เตรยีม

สูก่ารรับรองมาตรฐานใหค้รอบคลมุ

พืน้ทีท่ั่วประเทศ และเพือ่การสง่ออก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/downloa

d/files/dmsc_auf.pdf

46
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืบรหิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส การ

ละเมดิประมวลจรยิธรรม 

หรอืการทจุรติ หรอื ประพฤติ

มชิอบ  เจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

(ส าหรับประชาชน)

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ได ้

ประกาศคูม่อืบรหิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส การละเมดิ

ประมวลจรยิธรรม หรอืการทจุรติ 

หรอื ประพฤตมิชิอบ  เจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(ส าหรับ

ประชาชน) เพือ่ใหส้ือ่สาร

ประชาสมัพันธใ์หส้าธารณชน

รับทราบถงึชอ่งทางการรอ้งเรยีน

เรือ่งการทจุรติ การละเมดิประมวล

จรยิธรรมของเจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.dmsc.mo

ph.go.th/page-

view/91

47
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ปฏบิัตงิานของกรม ตามใน

ระบบบรหิารคณุภาพ 

ISO9001:2015

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยม์คีูม่อื

หรอืมาตรฐานการปฏบิัตงิานของกรม

 ตามในระบบบรหิารคณุภาพ 

ISO9001:2015 ซึง่แยกภารกจิหลัก

และภารกจิสนับสนุน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.dmsc.mo

ph.go.th/page-

view/113



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

48
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

เครือ่งมอือืน่ ๆ
ระบบรับสง่ตัวอยา่งเพือ่ตรวจ

วเิคราะห ์(iLab Plus)

1. ส าหรับหน่วยงานผูข้อรับบรกิาร

เพือ่ใหห้น่วยงานผูข้อรับบรกิาร

สามารถใชง้านผา่นระบบ

อนิเตอรเ์น็ตในการสง่ตัวอยา่ง และ

สามารถเขา้ด ูReport ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

2. ส าหรับเจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์พือ่ให ้

เจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยส์ามารถ

ใชง้านผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตในการ

รับตัวอยา่ง สรปุผลการตรวจ

วเิคราะห ์และออกรายงานผลการ

ตรวจวเิคราะห์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://ilabplus.dmsc.

moph.go.th/

49
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

พระราชบัญญัตเิชือ้โรคและ

พษิจากสตัว ์พ.ศ.2558 และ

อนุบัญญัต ิ(PAT)

พระราชบัญญัตเิชือ้โรคและพษิจาก

สตัว ์พ.ศ.2558 และอนุบัญญัต ิ(PAT)

 ซึง่เป็นพระราชบัญัตทิีก่ าหนดให ้

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

พจิารณาอนุมัต ิอนุญาต เกีย่วกบั 

เชือ้โรคและพษิจากสตัว์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://blqs.dmsc.mop

h.go.th/page-view/99

50
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E- service 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ประกอบดว้ย 

- ระบบรับสง่ตัวอยา่งเพือ่ตรวจ

วเิคราะห์

- ระบบทดสอบความช านาญ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

- ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัตเิชือ้

โรคและพษิจากสตัวอ์อนไลน์

- ระบบรับรองหอ้งปฏบิัตกิาร

ออนไลน ์ส านักมาตรฐาน

หอ้งปฏบิัตกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/page-

view/94



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

51
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการใหบ้รกิารประชาชน 

ตามภารกจิหลักของกรม 

1. แนวทางการเก็บตัวอยา่ง

ตรวจ เพือ่วนิจิฉัยการตดิเชือ้

 SARS-CoV-2

2. Pitfall ในการตรวจ 

SARS-CoV-2 ดว้ยเทคนคิ 

Real-time RT-PCR

3. แนวทางการตรวจการตดิ

เชือ้ SARS-CoV-2 (เชือ้กอ่โรค

 COVID-19) ดว้ยการตรวจ

แอนตบิอดี้

4. คูม่อืการความปลอดภัย

ทางหอ้งปฏบิัตกิารดา้น

ชวีภาพ

5. คูม่อืความปลอดภัยทาง

หอ้งปฏบิัตกิารเคม ี

6. คูม่อืการปฏบิัตงิาน

โครงสรา้งฐานขอ้มลู

รหัสมาตรฐานทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

7. คูม่อืการความปลอดภัย

ทางหอ้งปฏบิัตกิารดา้นรังสี

เพือ่เผยแพรแ่นวทางปฏบิัตใินการ

ใหบ้รกิารของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/page-

view/87

52
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายคณุภาพและ

วตัถปุระสงคค์ณุภาพ ตาม

มาตรฐาน IS0 9001:2015

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  ระบบบรหิาร

คณุภาพIS0 9001:2015

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/images/D

MSC-ISO9001.png

53
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 แนวทางการตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิารเพือ่คน้หาผู ้

ตดิเชือ้โควดิในสถานการณ์

ระบาดรนุแรงดว้ยวธิ ีReal 

time RT PCR 

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิารเพือ่คน้หาผูต้ดิเชือ้ 

COVID-19

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www3.dmsc.

moph.go.th/page-

view/97

54
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบสารสนเทศเพือ่การ

บรหิารงานเชงิยทุธศาสตร์

และตดิตามตัวชีว้ดัส าคัญ 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

1. ระบบสารสนเทศของผูบ้รหิาร 

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการก ากบั

ตดิตามการด าเนนิงานขงิหน่วยงาน

ภายในกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

2. ระบบสารสนเทศส าหรับผู ้

ปฏบิัตกิารในการรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามตัวชีว้ดัค ารับรองการ

ปฏบิัตริาชการ และรายงานผลการ

ใชจ้า่ยงบประมาณภายในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://m-

siis.dmsc.moph.go.th/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

55
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบจัดซือ้จัดจา้ง 

e-procurement 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ระบบสารสนเทศส านักงาน เพือ่ใช ้

บรหิารจัดการการจัดซือ้จัดจา้งของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และเส

รทิสรา้งความโปรง่ใสในการจัดซือ้

จัดจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://eprocurement.

dmsc.moph.go.th/

56
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการสง่ตรวจวเิคราะห์

กญัชาและกญัชง ตาม

นโยบายเสรกีญัชาทาง

การแพทย์

คูม่อืมอืการสง่ตรวจวเิคราะหก์ญัชง

และกญัชาตามนโยบายกญัชาเสรี

ทาง

การแพทย ์ประกอบดว้ยค าแนะน า

เกีย่วกบัประเภทตัวอา่งที่

รับตรวจวเิคราะหส์ถานทีแ่ละวธิกีาร

สง่ตัวอยา่ง รายการ/ราคา/

ระยะเวลาทีต่รวจ

วเิคราะห ์เพือ่ใหห้น่วยงานทัง้ภาครัฐ

 เอกชน และผูป้ระกอบการ ใชเ้ป็น

แนวทางใน

กาสง่ผลติภัณฑก์ญัชงและกญัชา

ตรวจวเิคราะหท์ีก่รมวทิยาศาสตร

การแพทยทั์ง้

สว่นกลางและสว่นภมูภิาค

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://bdn.go.th/atta

chment/services/dow

nload.php?WP=q3MZ

p21CM5O0hJatrTgjWz

0lqmWZAJ1CM5O0hJ

atrTDo7o3Q

57
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สนับสนุน

บรกิาร

สขุภาพ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบบรกิารยืน่ขอ

ลงทะเบยีนออนไลน ์(Biz 

Portal)

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารยืน่ขออนุมัต ิ

อนุญาต เกีย่วกบัสถานพยาบาล 

สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ และ

การประกอบโรคศลิปะผา่นระบบ

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://biz.govchanne

l.go.th/

58
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สนับสนุน

บรกิาร

สขุภาพ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบจองควิออนไลน ์กรม

สนับสนุนบรกิารสขุภาพ

เพือ่ลดระยะเวลารอคอยและลด

ความแออดัในการตดิตอ่ขอรับบรกิาร

 ณ ศนูยบ์รกิารแบบเบ็ดเสร็จ กรม

สนับสนุนบรกิารสขุภาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://queue.hss.mop

h.go.th/

59
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สนับสนุน

บรกิาร

สขุภาพ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการลงทะเบยีนโรงแรม

และโรงพยาบาล เป็น 

Alternative State Quarantine

เพือ่เพิม่ชอ่งทางการลงทะเบยีน

และลดระยะเวลาของโรงแรมและ

โรงพยาบาลทีส่มัคร เป็น Alternative

 Quarantine State Quarantine และ

 Hospitel

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://covid-

center.hss.moph.go.t

h/

60
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สนับสนุน

บรกิาร

สขุภาพ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบ Smart กรมสนับสนุน

บรกิารสขุภาพ

เพือ่ใชเ้ป็นระบบการก ากบั ตดิตาม 

และประเมนิการปฏบิัตงิานและการ

ใชจ้า่ยงบประมาณรายกจิกรรม/

โครงการของหน่วยงานในสงักดั

กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://smart.hss.mo

ph.go.th/64/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

61
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สนับสนุน

บรกิาร

สขุภาพ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เพิม่ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสขึภาพ

และใหบ้รกิารของกรมสนับสนุน

บรกิารสขุภาพจากประชาชน 

ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย่

ภายในและภายนอก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.crm.hss.

moph.go.th/

62
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบบรหิารจัดการ

ขอ้คดิเห็นขอ้รอ้งเรยีน กรม

สขุภาพจติ

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการ

รอ้งเรยีน รวมถงึการตดิตามเรือ่ง

รอ้งเรยีนตา่งๆ ทีเ่ขา้มาในระบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://secret.dmh.go

.th/main/

63
กระทรวง

สาธารณสขุ

กรม

สขุภาพจติ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการปฏบิัตงิาน/การ

ใหบ้รกิาร

เพือ่เป็นมาตรฐานการปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ที ่และเป็นคูม่อืส าหรับผูม้า

รับบรกิารหรอืผูต้ดิตอ่หน่วยงาน ใช ้

เป็นแนวทางส าหรับการรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dmh.go.

th/Download/Complai

nt_Guide/

64
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
Thai Stop Covid Plus

1. ผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรการ

ป้องกนัโควดิ-19 ใหม้ั่นใจในการ

เปิดบรกิาร พรอ้มรับใบรับรองตดิ

แสดง (E-certification) และปักหมดุ

แผนทีป่ระชาสมัพันธ์

2. ประชาชนไดรั้บความปลอดภัย 

พรอ้มสามารถตรวจสอบการ

ประกอบการ/กจิกรรม ทางแผนที่

และใบรับรองทีม่ ีQR code เพือ่

เลอืกใชบ้รกิารและรอ้งเรยีน

3. สนับสนุนรัฐบาลในการน าเกณฑ์

ประกาศไปถงึผูป้ระกอบการและ

สนับสนุนหน่วยงานรัฐทีม่อี านาจ ให ้

มหีลักเกณฑใ์นการตรวจสอบเพือ่

ควบคมุการแพรเ่ชือ้

4. แหลง่ความรูส้ าหรับประชาชน 

ผูป้ระกอบการ เจา้หนา้ที ่ในรปูแบบ

โปสเตอร ์อนิโฟกราฟิก วดิโีอสาธติ 

การอบรมออนไลน ์การคัดกรองเพือ่

ดแูลสขุภาพและการปฏบิัตทิี่

เหมาะสมชว่งทีม่โีรคโควดิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://stopcovid.ana

mai.moph.go.th/th

65
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบสารสนเทศสนับสนุน

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและ

อนามัยสิง่แวดลอ้ม

เพือ่แสดงผลการด าเนนิงานดา้น

การสง่เสรมิสขภาพและอนามัย

สิง่แวดลอ้มของกรมอนามัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://dashboard.ana

mai.moph.go.th/

66
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 COVID-19 รูทั้น 

ป้องกนัได ้

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนเกีย่วกบั

สถานการณ์ โควดิ-19 ในประเทศไทย
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://covid19.anam

ai.moph.go.th/th/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

67
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบรายงานงบประมาณ

ของกรมอนามัย

เพือ่ใหบ้คุลาการและประชาชน

สามารถทราบถถงึการใชง้า่ย

งบประมาณของหน่วยงานภายใน

กรมอนามัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://docold.homeip.

net/

68
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบรายงานค ารับรองการ

ปฏบิัตริาชการของหน่วยงาน

ในสงักดักรมอนามัย

เพือ่ใหท้ราบถงึการขับเคลือ่นการ

ด าเนนิงานตา่งๆ ของหน่วยงานใน

สงักดักรมอนามัย ตามค ารับรองการ

ปฏบิัตราชการ ใหเ้กดิความโปรง่ใส่

และมปีระสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://docold.homeip.

net/?r=str-indicator-

opdc/index

69
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการประชมุกรมอนามัย 

(e-meeting)

เพือ่ใหท้ราบเกีย่วกบัการประชมุ

ตา่งๆของหน่วยงานในสงักดักรม

อนามัย โดยสามารถตรวจสอบ

รายละเอยีดของการประชมุ รายชือ่

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ และเอกสาร

ประกอบการประชมุได ้ท าใหเ้กดิ

ความโปรง่ใสในการจัดประชมุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://e-

meeting.anamai.mop

h.go.th/agenda_now.

php

70
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการจัดซือ้จัดจา้ง กรม

อนามัย

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้ง

ของหน่วยงานในสงักดักรมอนามัย 

ใหบ้คุลากร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

รับทราบขอ้มลู การด าเนนิงาน 

ขา่วสาร แผน-ผลการจัดซือ้จัดจา้ง 

ของหน่วยงานในสงักดักรมอนามัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://eauction.ana

mai.moph.go.th/

71
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการเปิดเผยราคากลาง

ของการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่เปิดเผยราคากลางของการ

จัดซือ้จัดจา้งตา่งๆ ของหน่วยงาน

ในสงักดักรมอนามัยในปีงบประมาณ

ตา่งๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://finance.anam

ai.moph.go.th/main.p

hp?filename=price

72
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบควบคมุภายใน

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูรายงานผลการ

ควบคมุภายในประจ าปีของ

หน่วยงานในสงักดักรมอนามัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://anamai.moph.

go.th/th/internal-

control-system

73
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรายงานผลการปฏบิัต ิ

ตามประมวลจรยิธรรม

ขา้ราชการพลเรอืน : กรณี

การเรีย่ไรและกรณีการให ้

หรอืรับของขวญัหรอื

ประโยชน์อืน่ใด

เพือ่ใหบ้คุลากรกรมอนามัยทราบ

และปฏบิัตติามแนวทางการสง่เสรมิ

การปฏบิัตติามประมวลจรยิธรรม 

กรณีเรีย่ไรและกรณีการใหห้รอืรับ

ของขวญัหรอืประโยชน์อืน่ใด

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.anamai.

moph.go.th/shownew

s.php?id=548



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

74
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บังคับกรมอนามัย วา่ดว้ย

จรรยาขา้ราชการกรมอนามัย

 พ.ศ. 2563

เพือ่ใหข้า้ราชการบคุลากรกรม

อนามัย ปฏบิัตแิละประพฤตตินเป็น

แบบอยา่งทีด่งีาม ทรงไวซ้ ึง่เกยีรติ

และศักดิศ์ร ีของความเป็น

ขา้ราชการกรมอนามัย เป็นทีศ่รัทธา 

เชือ่ถอื ไวว้างใจ และยกยอ่งชืน่ชม

ของสงัคมและประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.anamai.

moph.go.th/shownew

s.php?id=555

75
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืการปฏฺบิัตติามขอ้บังคับ

จรรยาขา้ราชการกรมอนามัย

 พ.ศ. 2563

เพือ่ใหบ้คุลากรเขา้ใจในหลักการ

และวตัถปุระสงคข์องขอ้บังคับฯ 

สามารถก าหนดแนวทางปฏับัตใิห ้

เหมาะสมเกดิเป็นคา่นยิม วฒันธรรม

องคท์ีด่ ีเสรมิสรา้งประสทิธภิาพใน

การปฏับตงิาน เกดิผลสมัฤทธิต์อ่

ภารกจิหลักของกรมอนามัย และ

เป็นแนวทางในการขับเคลือ่นการ

บรหิารทรัพยากรบคุคล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.anamai.

moph.go.th/shownew

s.php?id=557

76
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การจัดท ารายงานผลการ

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563

เพือ่เผยแพรร่ายงานผลคะแนนการ

ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานกรม

อนามัย (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ในบคุลากร ผูรั้บบรกิาและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทราบ และเป็น

แนวทางในการพัฒนาการ

ด าเนนิงานตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://ethics.anamai.

moph.go.th/shownew

s.php?id=558

77
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมอนามัย เรือ่ง 

นโยบายการใหห้รอืรับ

ของขวญัหรอืประโยชน์อืน่ใด

เพือ่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทาง

ปฏบิัตขิองกรมอนามัยควบคูก่บักฎ

ขอ้บังคับและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

อืน่ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3yo0uW

1

78
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมอนามัย เรือ่ง 

การใหแ้ละรับของขวญัแก่

ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ ่หรอื

ผูบ้ังคับบัญชาในเทศกาลปี

ใหม่

เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมใหเ้กดิการ

ประหยัดและสรา้งทัศนคตทิีถ่กูตอ้ง 

เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการประพฤตติน

เกีย่วกบัการเรีย่ไร และการใหห้รอื

รับของขวญัหรอืประโยชน์อืน่ใดให ้

ถกูตอ้ง สอดคลอ้งกบักฎหมยและ

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3v4xwsi

79
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมอนามัย เรือ่ง 

นโยบายเกีย่วกบัความ

โปรง่ใส และการเสรมิสรา้ง

คณุธรรม จรยิธรรม

เพือ่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทาง

ปฏบิัตขิองกรมอนามัย ใหบ้คุลากร

ทกุคนพงึยดึถอืเป็นแนวทางปฏฺบัติ

ควบคูก่บักฎขอ้บังคับอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/341Dle0



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

80
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายกรม เรือ่ง 

มาตรการป้องกนัการทจุรติ 

และแกไ้ขการกระท าผดิวนัิย

ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ ในสงักดั

กรมอนามัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่ป้องกนัการทจุรติการ

บรหิารงานทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบได ้

และแกไ้ขปัญหาการกระท าผดิวนัิย

ของเจา้หนา้ทีรั่ฐทีเ่ป็นปัญหาส าคัญ

และพบบอ่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/2T98AC

1

81
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมอนามัย เรือ่ง 

วนัิย และการด าเนนิการทาง

วนัิยของพนักงานราชการ

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานบคุคลดา้นวนัิย

 และการด าเนนิการทางวนัิยของ

พนักงานราชการมคีวามเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัระเบยีบส านัก

นายกรัฐมนตรฯี เกดิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลเป็นประโยชน์สงูสดุ

แกท่างราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3oFGEB

m

82
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีนและ

ขอ้ชมเชยกรมอนามัย

เพือ่เป็นชอ่งทางใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนและ

ชมเชยเกีย่วกบักรมอนามัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://complain.ana

mai.moph.go.th/regis

ter.php

83
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการใหบ้รกิารของกรม

อนามัย

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถทราบถงึ

ขัน้ตอนของการใชบ้รกิารตา่ง  ๆของ

กรมอนามัย ผา่นทางเว็บไซตข์อง

กรมอนามัย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/33X6GG

y

84
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

กระดานถาม-ตอบ ของกรม

อนามัย

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถใชถ้าม-

ตอบเกีย่วกบักรมอนามัย
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://anamai.moph.

go.th/th/webboard

85
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

อเิล็กทรอนกิสข์องราชการ 

กรมอนามัย

เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู

ขา่วสารของราชการ กรมอนามัยได ้

อยา่งสะดวก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.oic.go.th/

INFOCENTER17/1701/

#

86
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบฐานขอ้มลูกลาง 

Anamai Data Center

เพือ่ระบบฐานขอ้มลูกลางของกรม

อนามัย รวบรวมการด าเนนิงานตา่งๆ

ของหน่วยงาน เชน่ งบประมาณ 

ขอ้มลูตัวชีว้ดั โครการส าคัญกรม

อนามัย จ านวนบคุลากรกรมอนามัย 

ระบบงานอเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://dohdatacente

r.anamai.moph.go.th/

87
กระทรวง

สาธารณสขุ
กรมอนามัย

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบควิสง่ตัวอยา่งน ้าถงึ

หอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ตรวจ

วเิคราะห์

เพือ่ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้อ

สง่ตัวอยา่งน ้าเพือ่วเิคราะห ์ เป็นการ

ใหบ้รกิารดว้ยความไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://rldcold.anama

i.moph.go.th/

88
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อื แนวทาง มาตรฐาน ของ

 สพฉ.

เพือ่เป็นชอ่งทางในการหาขอ้มลูการ

ใหบ้รกิาร และปฏบิัตงิานในระบบ

การแพทยฉุ์กเฉนิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.niems.g

o.th/1/Ebook?group=

21



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

89
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

เว็บไซตศ์นูยก์ารศกึษา 

ฝึกอบรมและการให ้

ประกาศนียบัตรผูป้ฏบิัตกิาร

เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูเกีย่วกบั

การศกึษา ฝึกอบรมและการให ้

ประกาศนียบัตรผูป้ฏบิัตกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://register.niems.

go.th/niEMS_EDU/

90
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

เว็บไซตก์ารศกึษาตอ่เนื่อง

ดา้นการแพทยฉุ์กเฉนิ

เพือ่เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลูและ

ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการศกึษาตอ่เนื่อง

ดา้นการแพทยฉุ์กเฉนิ การยืน่เสนอ

และตรวจสอบสถานะโครงการ และ

กจิกรรม ตรวจสอบหน่วยคะแนน  

และการยืน่ขอคะแนนดว้ยตนเอง

โดยใชผ้ลงานวชิาการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://cepa.niems.go.

th/cepa/index.php?pa

ge=home

91
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการตรวจสอบขอ้มลู

ประกาศนัยบัตรผูป้ฏบิัตกิาร

ฉุกเฉนิ (personal security)

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลู

ประกาศนัยบัตรผูป้ฏบิัตกิารฉุกเฉนิ 

(personal security) และใหข้อ้มลู

ค าถามทีพ่บบอ่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://register.niems.

go.th/niEMS_EDU/TN

SFrontEnd/InfoVerify.

aspx

92
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

เอกสารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง

กบังาน UCEP

เพือ่เผยแพรข่อ้มลูทีเ่กีย่วกบังาน 

UCEP ใหป้ระชาชนชนรับทราบ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.niems.g

o.th/1/Ebook?group=

25

93
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบคลังขอ้มลูการแพทย์

ฉุกเฉนิ (Data Warehouse)

เพือ่ใหข้อ้มลูการแพทยฉุ์กเฉนิ แก่

บคุลากร สพฉ. เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง

 และประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://report.niems.g

o.th/niemsdwh/index.

html

94
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบรายงานสถติกิารแพทย์

ฉุกเฉนิ  (ITEMS)

เพือ่รายงานขอ้มลูสถติกิารแพทย์

ฉุกเฉนิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://ws.niems.go.t

h/ITEMS_DWH/

95
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืและแนวทางในการ

ปฏบิัตงิานในชว่ง

สถานการณ์ตา่ง ๆ

เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิัตงิาน โดย

มคีูม่อืหรอืแนวทางการปฏบิัตงิานที่

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานใชย้ดืถอื

ปฏบิัตใิหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://drives.niems.g

o.th/s/YKBByNx6TDb

Ds6x

96
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืระเบยีบปฏบิัตงิาน 

สถาบันการแพทยฉุ์กเฉนิ

แหง่ชาติ

เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิัตงิาน โดย

มคีูม่อืหรอืแนวทางการปฏบิัตงิานที่

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานใชย้ดืถอื

ปฏบิัตใิหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.niems.g

o.th/1/Ebook/Detail/1

0079?group=50

97
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการสง่เรือ่งรอ้งเรยีน

 UCEP

เพือ่ใหป้ระชาขนสามารถ แจง้การ

ใหบ้รกิารได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://ws.niems.go.t

h/complaint_user/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

98
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ
ระบบตรวจสอบรถปฏบิัตกิาร

ฉุกเฉนิ

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลูรถ

ปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://resource.niems

.go.th/Vehicle/

99
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟังความ

คดิเห็น ถาม ตอบ การ

ใหบ้รกิาร

เพือ่เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก

สามารถแสดงความคดิเห็นตอ่การ

ด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ทีห่รอื

ภารกจิของหน่วยงานผา่นทาง

ชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.niems.g

o.th/1/qa

100
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แบบรายงานการศกึษาดงูาน

 อบรม ประชมุ ณ ตา่งประเทศ

เพือ่ใหบ้คุลากรทีไ่ปศกึษาดงูาน

ตา่งประเทศ รายงานผล ชีแ้จงการ

ด าเนนิการ เพือ่ความโปรง่ใสและ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSfoYbbUhJbEcWCo

NXvDcFqvmvRW4OU

R_Hm6s4cwJ5f7zs255

Q/formResponse

101
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑแ์ละแนวทางการ

จัดหาระบบคอมพวิเตอร์

ภาครัฐ

เพือ่เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

หลักเกณฑแ์ละแนวทางในการ

จัดซือ้อปุกรณ์ทางอเิล็กทรอนกิส ์

ของทางหน่วยงาน เกดิการ

ตรวจสอบและด าเนนิการไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/2RXxcw

X

102
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบสารสนเทศ สถาบัน

พระบรมราชชนก ระบบสาร

บบรรณ

เพือ่เป็นการลงทะเบยีนรับหนังสอื

เขา้ และสง่หนังสอืออก ทีส่ามารถ

ตรวจสอบได ้และจัดเก็บขอ้มลูได ้

อยา่งถกูตอ้งโปรง่ใส ป้องกนัการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3oyvcaJ

103
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทาง Line Open Chat 

"สบช.รับแจง้ขา่ว/รอ้งเรยีน"

เพือ่เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลภายนอก

ไดแ้จง้ขา่วสาร ขอ้มลู เรือ่ง

รอ้งเรยีนหรอืตชิมหน่วยงาน องคก์ร

 และบคุลากร สามารถด าเนนิการ

แกไ้ขและป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3whkSG

J

104
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบรับสมัครนักศกึษา

ออนไลน์

เพือ่ใชใ้นการรับสมัครและคัดเลอืก

บคุคลเขา้ศกึษาหลักสตูรตา่งๆ ของ

สถาบันพระบรมราชชนก ใหเ้ป็นไป

อยา่งโปรง่ใสและเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://admission.pi.i

n.th/admission/

105
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบลงทะเบยีนฝึกอบรม

ออนไลน์

เพือ่ใชใ้นการบรหิารจัดการการ

ฝึกอบรมของบคุลากรภายใน

สถาบันพระบรมราชนก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://co-

dev.pi.ac.th/#/login

106
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบรับสมัครงานออนไลน์

เพือ่ใชใ้นการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรบคุคลและการคัดเลอืก

จา้งเหมาบคุคลเพือ่ปฏบิัตงิาน

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

/#/login



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบสถาบันรับรอง

คณุภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน) วา่ดว้ยการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้ง

ทกุขข์องสถาบัน พ.ศ. 2564

เพือ่ใหเ้กดิระบบการปฏบิัตทิีช่ัดเจน

 คลอ่งตัว เป็นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล มคีวามเหมาะสม 

และมปีระสทิธภิาพ และน ามาพัฒนา

เรยีนรูก้ระบวนการรับรองคณุภาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3bR7aC

A
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กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนั

และก าหนดเครือ่งมอืในการป้องกนั

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/34covkX
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กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบคณะกรรมการสถาบัน

รับรองคณุภาพ

สถานพยาบาลวา่ดว้ย

นโยบายเพือ่สรา้งความ

โปรง่ใส และเป็นกลางใน

การตัดสนิรับรองคณุภาพ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2563

เพือ่ใหเ้กดิความชัดเจนในการสรา้ง

ความโปรง่ใสและเป็นธรรมใน

กระบวนงาน และขัน้ตอนทีส่ถาบัน

รับรองคณุภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน) ใชใ้นการตัดสนิ

ผลการรับรอง และเป็นไปตาม

มาตรฐานขององคก์รระหวา่ง

ประเทศทีรั่บการการด าเนนิงานของ

สถาบัน หรอืInternational Society 

for Quality in Health Care External 

Evaluation Association 

(IEEA Organization)

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/2SqIIkE
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กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิและแนว

ทางการปฏบิัตเิพือ่สง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการจัดซือ้

จัดจา้งของสถาบัน

เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานเกีย่วกบัการ

จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส 

เป็นธรรม คุม้คา่ ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ผูรั้บจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/2QOLe3

z
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กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
คูม่อืผูเ้ยีย่มส ารวจ 2563

เพือ่ใหผู้เ้ยีย่มส ารวจของสถาบันมี

ขอ้พงึปฏบิัตใินการปฏบิัตหินา้ทีใ่น

กรณีการมสีว่นไดเ้สยีกบั

สถานพยาบาลทีเ่ขา้เยีย่มส ารวจ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3ukqhe

H

112
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

วคัซนี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบสถาบันวคัซนี

แหง่ชาต ิวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์

วธิกีารเลือ่นเงนิเดอืนของ

เจา้หนา้ที ่และการปรับ

คา่จา้งของลกูจา้ง และการ

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

ของเจา้หนา้ทีข่องสถาบัน

วคัซนีแหง่ชาต ิพ.ศ. 2563

เพือ่ประเมนิผลการปกบิัตงิานของ

เจา้หนา้ที่

และการปรับคา่จา้งของลกูจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://nvi.go.th/index

.php/files/large/643f6

f2b3846a6c



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบัน

วคัซนี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบสถาบันวคัซนี

แหง่ชาต ิวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์

วธิกีาร การด าเนนิการทาง

วนัิยของเจา้หนา้ทีแ่ละ

ลกูจา้ง ของสถาบันวคัซนี

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2563

เพือ่ใหม้หีลักเกณฑ ์วธิกีาร การ

ด าเนนิการทางวนัิย มือ่มผีูก้ระท าผดิ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://nvi.go.th/index

.php/files/large/685a

db97cc81236

114
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการขัดกนั

ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตน

กบัผลประโยชน์สว่นรวม

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติ

ตามแนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่

การทจุรติ ยดึมั่นในคา่นยิมรว่มของ 

สวรส. ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความสจุรติ

และโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/2RyKikt
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กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการรับสนิบน

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติ

ตามแนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่

การทจุรติ ยดึมั่นในคา่นยิมรว่มของ 

สวรส. ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความสจุรติ

และโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3ffP7bf

116
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุยพนิจิ

เพือ่เป็นแนวปฏบิัตใิหผู้บ้รหิารและ

ผูป้ฏบิัตงิานทกุระดับมกีารใชด้ลุย

พนิจิทีเ่ป็นไปตามหลักการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3oHZMP

b
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กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติ

ตามแนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่

การทจุรติ ยดึมั่นในคา่นยิมรว่มของ 

สวรส. ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความสจุรติ

และโปรง่ใส โดยเปิดโอกาสให ้

บคุลากรสามารถรอ้งเรยีนเมือ่พบ

เห็นการทจุรติได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/34ae0i2
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กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความ

โปรง่ใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติ

ตามแนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่

การทจุรติ ยดึมั่นในคา่นยิมรว่มของ 

สวรส. ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความสจุรติ

และโปรง่ใส บคุลากรตอ้งวางตัว

เป็นกลางกบัผูข้าย ผูรั้บจา้ง ผูเ้สนอ

งาน หรอืผูช้นะประมลู

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3fb27yN

119
กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีมสีว่นรว่ม

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติ

ตามแนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่

การทจุรติ ยดึมั่นในคา่นยิมรว่มของ 

สวรส. ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความสจุรติ

และโปรง่ใส โดยน าแนวคดิการ

ด าเนนิงานแบบมสีว่นรว่มในงานของ

 สวรส. อยา่งเหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3ufCdyf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

สาธารณสขุ

สถาบันวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการเผยแพรข่อ้มลู

ตอ่สาธารณะ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติ

ตามแนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่

การทจุรติ ยดึมั่นในคา่นยิมรว่มของ 

สวรส. ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความสจุรติ

และโปรง่ใส โดยเป็นการ

ประชาสมัพันธห์น่วยงานให ้

สาธารณชนไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3wuZVr

G
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
คูม่อืประชาชน ฉบับผูบ้รโิภค

เพือ่ใหป้ระชาชนทราบถงึชอ่ง

ทางการตดิตอ่กบั อย. ชอ่งทางการ

รับรูข้อ้มลูความรูท้ี ่อย. ผลติขึน้เพือ่

ผูบ้รโิภค รวมถงึชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส ประเด็น

การรอ้งเรยีน ขัน้ตอนการรอ้งเรยีน 

และวธิกีารด าเนนิงานของ อย. ตอ่

เรือ่งรอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3bFPUA

d
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืประชาชน ฉบับ

ผูป้ระกอบการ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัต ิ

และรับทราบกฎระเบยีบตา่งๆกอ่น

การยืน่ขออนุมัต ิอนุญาต การขึน้

ทะเบยีน การน าเขา้ เพือ่ใหรั้บรู ้

รับทราบและปฏบิัตใิหเ้ป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน https://bit.ly/3v4gA4Z

123
กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบตรวจสอบการอนุญาต

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง และปลอดภัยของ

ผลติภัณฑต์า่งๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3wpq2R

1

124
กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานผา่นชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://horum.fda.mop

h.go.th/FDA_HOTLINE

/Main/frm_first_peop

le.aspx
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน

หลักของหน่วยงาน

เพือ่เผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงาน

หรอืการปฏบิัตงิานของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.fda.mop

h.go.th/Pages/fda_la

w.html
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั

การจัดซือ้จัดจา้งของ

หน่วยงาน

เพือ่แสดงแผนการจัดซือ้จัดจา้ง /

ประกาศผลการจัดซือ้จัดจา้ง/

สรปุผลการจัดซือ้จัดจา้ง /

งบประมาณ /ปัญหาอปุสรรค ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://procurement.f

da.moph.go.th/FDA_P

ROCURE_NEWS/Publi

sh/frmc_procurement

.aspx
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบสารสนเทศเพือ่การ

บรหิารยทุธศาสตรด์า้น

สขุภาพ

(Strategic Management 

System : SMS)

เพือ่ก ากบัตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณของหน่วยงานในสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://bit.ly/3estOm

A



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

128
กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

เครือ่งมอือืน่ ๆ ระบบ HealthKPI
เพือ่รายงานผลการปฏบิัตริาชการ

ตามตัวชีว้ดักระทรวงสาธารณสขุ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://healthkpi.mop

h.go.th/kpi2/kpi/inde

x2/

129
กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบสมัครแพทยป์ระจ าบา้น

เพือ่อ านวยความสะดวกในการสมัคร

แพทยป์ระจ าบา้น ใหเ้ป็นไปดว้ย

ความสะดวก รวดเร็ว ผา่นการใช ้

เทคโนโลยดีจิทัิล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://icpird.moph.g

o.th/resident/

130
กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

โปรแกรมบรหิารจัดการทันต

แพทยป์ระจ าบา้น

เพือ่อ านวยความสะดวกในการสมัคร

แพทยป์ระจ าบา้น ใหเ้ป็นไปดว้ย

ความสะดวก รวดเร็ว ผา่นการใช ้

เทคโนโลยดีจิทัิล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://203.157.3.56/A

PP/DENTIST/

131
กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบรายงานขอ้มลูพืน้ฐาน

สถานบรกิารสขุภาพ

เพือ่รายงานขอ้มลูพืน้ฐานของ

สถานบรกิารสขุภาพ ในสงักดั

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://it-

phdb.moph.go.th/rep

ortdata-beta/#/main

132
กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

โปรแกรมวเิคราะหศ์ักยภาพ

การจัดบรกิารผูป่้วยใน

เพือ่รายงานศักยภาพการจัดการ

ผูป่้วยใน ของหน่วยงานในสงักดั

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. 

http://cmi.moph.go.t

h/ หรอื

2. 

http://cmi.healtharea.

net/
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

โปรแกรมระบบรายงานขอ้มลู

 Smart Hospital

เพือ่รายงานขอ้มลูผลการด าเนนิการ

ตามตัวชีว้ดักระทรวงสาธารณสขุ 

ตัวชีว้ดัที ่68 รอ้ยละของหน่วย

บรกิารทีเ่ป็น Smart Hospital

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://it-

phdb.moph.go.th/sma

rt-hospital/#/main
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

 สงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

(Service Delivery)

เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั

โรงพยาบาลในสงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://phdbservice.m

oph.go.th/APP/SERVI

CEPLAN/index.php/ho

me/index/index
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

แอปพลเิคชัน "คยุกบัหมอ"

เพือ่เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึ

เจา้หนา้ทีแ่ละแพทย ์โดยไมต่อ้งไป

โรงพยาบาล ตามโครงการ 

Telehealth และขอค าแนะน าดา้น

สขุภาพเบือ้งตน้ ดว้ยบรกิาร Chat 

message โดยน ารอ่งการใหบ้รกิาร 

ทีจั่งหวดัก าแพงเพชร ในพืน้ทีก่าร

ใหบ้รกิารของหมอครอบครัว สว่น

นอกพืน้ทีใ่หบ้รกิาร จะไดรั้บขา่วสาร

ภายในแอปพลเิคชัน "คยุกบัหมอ"

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://play.google.co

m/store/apps/details

?id=com.telehealthth

ai



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระบบตัวชีว้ดัการพัฒนาที่

ยัง่ยนื (SDGs : Sustainable 

Development Goals)

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการตามตัวชีว้ดั

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SDGs : 

Sustainable Development Goals) 

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://164.115.25.41/

kpisdg/#y2021
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบรายงานมาตรฐาน

คลังขอ้มลูสขุภาพ (Health 

Data Center : HDC)

เพือ่เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลูดา้น

สขุภาพ ตลอดจนอ านวยความ

สะดวกแกบ่คุลากรทางการแพทยใ์น

การใหบ้รกิารแกป่ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://hdcservice.mo

ph.go.th/hdc/main/in

dex.php
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบบรหิารจัดการวคัซนีโค

วดิ 19 หมอพรอ้ม

1. เพือ่จัดเตรยีมระบบขอ้มลูการ

ใหบ้รกิารวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019

2. เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศ

ส าหรับบันทกึและตดิตามอาการไม่

พงึประสงคจ์ากการใหบ้รกิารวคัซนี

ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

3. เพือ่รวบรวม วเิคราะห ์และ

ประมวลผลการใหบ้รกิารวคัซนี

ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 น าเสนอประกอบการบรหิาร

สถานการณ์วคัซนี

4. เพือ่เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึ

บรกิารสขุภาพและบรกิารตา่ง ๆ ของ

กระทรวงสาธารณสขุแบบอตัโนมัติ

ผา่นโทรศัพทม์อืถอืสมารท์โฟนไดอ้

ยา่งสะดวกรวดเร็ว เพิม่ประสทิธภิาพ

การบรกิารของโรงพยาบาลภาครัฐ 

ใหม้คีวามสะดวกรวดเร็ว ลด

ระยะเวลารอคอยของผูม้ารับบรกิาร 

และลดความแออดัของโรงพยาบาล

 โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://spd.moph.go.t

h/new_bps/morprom

/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงาน ดังนี ้

1. บรกิารออนไลน์ตา่งๆ 

ประกอบดว้ย แบบสอบถาม

ความพงึพอใจการใชง้านของ

 สปสช. ระบบ DATA CENTER

 ส านักงานหลักประกนั

สขุภาพแหง่ชาต 13 เขต 

ระบบยา งานทะเบยีน การ

บรหิารจัดการรายโรค 

โปรแกรมดาวน์โหลด/

เอกสารประกอบการประชมุ 

งานดา้นกองทนุทอ้งถิน่ งาน

ชดเชย งานดา้นอืน่ๆ 

แผนงานสนับสนุนระบบ

บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้น

การแพทย ์งานสง่เสรมิ

สขุภาพและป้องกนัโรค งาน

ตรวจสอบการชดเชยและ

คณุภาพบรกิาร NHSO Budget

 และโครงการพเิศษ

2. การขอ Username และ

สทิธิใ์นการเขา้ระบบอทุธรณ์

ออนไลน์

เพือ่แสดงชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก

ขอรับบรกิารกบัหน่วยงานผา่น

ชอ่งทางออนไลน ์ชว่ยอ านวยความ

สะดวกแกผู่ข้อรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. 

https://www.nhso.go.

th/page/online_servic

e

2. 

https://audit.nhso.go.

th/ema/news-

page?news_id=3



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมี

สว่นรว่ม

เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 ไดม้สีว่นรว่มในการด าเนนิงานตาม

ภารกจิ เชน่ รว่มวางแผน รว่ม

ด าเนนิการรว่มแลกเปลีย่น ความ

คดิเห็น และตดิตามผลการพจิารณา

ขอ้เสนอจากการรับฟังความคดิเห็น

จากผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. 

https://hearing.nhso.

go.th/

1.1 

https://hearing.nhso.

go.th/Hearing/Opinio

nDetail?q=dG9waWNf

aWQ9NjQtMDEwNTc

=

1.2 

https://hearing.nhso.

go.th/Hearing/Opinio

nDetail?q=dG9waWNf

aWQ9NjMtMDA4MTg

=

1.3 

https://hearing.nhso.

go.th/Hearing/Opinio

nDetail?q=dG9waWNf

aWQ9NjQtMDEyMjE=

1.4 

https://hearing.nhso.

go.th/Hearing/Opinio

nDetail?q=dG9waWNf

aWQ9NjQtMDExNjA=

1.5 

https://hearing.nhso.

go.th/Hearing/Opinio

nDetail?q=dG9waWNf

แสดงถงึความโปรง่ใสในการ

บรหิารงานและการด าเนนิงาน

ของหน่วยงาน โดยมกีาร

ด าเนนิการ 

1. จัดท าชอ่งทางรับฟังความ

คดิเห็นท่ัวไปฯ ผา่นระบบ

ออนไลน ์ดังนี ้

1.1 ชอ่งทางการรับฟังความ

คดิเห็นท่ัวไป ตามมาตรา 18(13)

 แหง่พรบ.หลักประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2545 เขตพืน้ที ่

สปสช.เขต 10 อบุลราชธานี 

โดยคลกิทีปุ่่ ม “แสดงความเห็น”

 และคลกิปุ่ มดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการรับฟังความ

คดิเห็น 

1.2 ชอ่งทางการรับฟังความ

คดิเห็นท่ัวไป ตามมาตรา 18(13)

 เขตพืน้ที ่สปสช.เขต 4 สระบรุ ี

โดยคลกิทีปุ่่ ม “แสดงความเห็น”

 และคลกิปุ่ มดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการรับฟังความ

คดิเห็น 

1.3 ชอ่งทางการรับฟังความ

คดิเห็นท่ัวไป ตามมาตรา 18(13)

 เขตพืน้ที ่สปสช.เขต 13 กทม. 

โดยคลกิทีปุ่่ ม “แสดงความเห็น”

 และคลกิปุ่ มดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการรับฟังความ
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กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืการใชท้รัพยส์นิของ

ส านักงานหลักประกนั

สขุภาพแหง่ชาติ

เพือ่ประโยชน์ตอ่การปฏบิัตงิาน 

และการใชท้รัพยส์นิส านักงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nhso.go.

th/procurement/post

s/4471



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

ระบบสารสนเทศบรหิาร

บคุคล สปสช. (ระบบ sabuy)

เพือ่ใหอ้งคก์รไดรั้บทราบถงึระดับ

ความส าเร็จการเป็นองคก์รสมรรถะ

สงู เพือ่สามารถปรับปรงุและพัฒนา

ใหม้คีวามยัง่ยนื

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

สนับสนุนการเขา้สูก่ารเป็นดจิทัิล

 ดว้ยการสรา้งนวตกรรม และ

จัดท าคูม่อืการใชง้านระบบ 

Sabuy ดังนี้

1. เปิดใชง้าน ระบบ HRIS 

(โปรแกรม Sabuy.nhso) ครบทัง้ 

6 ระบบ ไดแ้ก ่

1) ระบบฐานขอ้มลูทะเบยีน

ประวตับิคุลากร 

2) ระบบสรรหา 

3) ระบบเงนิเดอืน 

4) ระบบการประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานประจ าปี 

5) ระบบลาและเวลาท างาน 

6) ระบบ self service (การ

ตรวจสอบ/ขอปรับปรงุขอ้มลู

สว่นตัว การปรับปรงุคา่ลดหยอ่น

ภาษี การเปลีย่นกองทนุส ารอง

เลีย้งชพีประจ าปี การขอหนังสอื

รับรอง การคน้หาระเบยีบ 

ประกาศ ดา้น HR ตา่ง ๆ)
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืรวม กฎ ระเบยีบ วา่ดว้ย

การบรหิารจัดการส านักงาน

เพือ่เป็นประโยชน์และสามารถใช ้

อา้งองิตอ่การปฏบิัตงิานของ

ผูป้ฏบิัตงิานได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://stream.nhso.g

o.th/assets/portals/1/

ebookcategory/79_re

gularity1/

มกีารปรับปรงุและแกไ้ขเพิม่เตมิ

 กฎหมายและระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการ

ส านักงานหลายฉบับ เชน่ พรบ.

การจัดซือ้จัดจา้งฯ พ.ศ.2560 

ระเบยีบเรือ่งการงบประมาณ

บรหิารของส านักงานฯ ระเบยีบ

เรือ่งการเก็บรักษา และการใช ้

จา่ยเงนิของส านักงานฯ 

ขอ้บังคับการบรหิารงานบคุคลฯ 

กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ ประกาศ 

และค าสัง่ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารจัดการส านักงาน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ

เพือ่ประเมนิความเสีย่งของการ

ด าเนนิงานหรอืการปฏบิัตหินา้ทีท่ี่

อาจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติหรอื

กอ่ใหเ้กดิการขัดกนัระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตนกบั

ผลประโยชน์สว่นรวมของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nhso.go.

th/storage/files/841/I

TA/20210507/zeortol

erance64050101v2.pd

f

มกีารด าเนนิการประเมนิความ

เสีย่งโอกาสเกดิการทจุรติ 

สปสช. ปี 2564 จ านวน 3 

ประเด็นความเสีย่ง โดยแตล่ะ

ความเสีย่งมกีารระบปัุจจัยเสีย่ง 

และก าหนด KRI (Key Risk 

Indicator) เป็นตัวชีว้ดั

ความส าเร็จของการจัดการความ

เสีย่ง ดังตอ่ไปนี ้ ประเด็นความ

เสีย่งที ่1 การใชอ้ านาจหนา้ที่

แสวงหาผลประโยชน์ใหก้บั

ตัวเองและพวกพอ้ง   ประเด็น

ความเสีย่งที ่2 บคุลากรเจตนา

ไมป่ฏบิัตติามระเบยีบวนัิยเรือ่ง

เวลาการปฏบิัตงิาน ประเด็น

ความเสีย่งที ่3 หน่วยบรกิารฝ่า

ฝืนไมเ่บกิจา่ยตามเกณฑท์ี่

ก าหนด

145
กระทรวง

สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

แบบค ารับรองการไมเ่ป็นผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

เพือ่ด าเนนิงานตาม พรบ.

หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 

2545 มาตรา 17 วา่ดว้ยการประชมุ

คณะกรรมการฯ กลา่วไวว้า่ ในการ

ประชมุ ถา้มกีารพจิารณาเรือ่งที่

กรรมการผูใ้ดทีม่สีว่นไดเ้สยี 

กรรมการผูนั้น้มหีนา้ทีแ่จง้ให ้

คณะกรรมการทราบ และมสีทิธเิขา้

ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงความ

คดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ แตไ่มม่สีทิธิ

เขา้รว่มประชมุและลงคะแนนเสยีง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิารสญัญา

จัดซือ้จัดจา้งภายใน

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงาน

จัดซือ้จัดจา้งภายในหน่วยงานให ้

สาธารณชนไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nhso.go.

th/procurement/men

u/1

แสดงถงึความโปรง่ใสในการ

บรหิารงานและการด าเนนิงาน

ของหน่วยงาน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

1. ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

2. ชอ่งทางการรับฟังความ

คดิเห็น

1. เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกสามารถ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่

หน่วยงานผา่นชอ่งทางออนไลน ์

และเพือ่คุม้ครองขอ้มลูของผูแ้จง้

เบาะแส

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_offic

e

3. 

https://www.nhso.go.

th/page/network_co

mplaint

4. 

https://www.nhso.go.

th/page/coordination

_center

5. 

https://www.nhso.go.

th/webboard

แสดงถงึความโปรง่ใสในการ

บรหิารงานและการด าเนนิงาน

ของหน่วยงาน โดยมชีอ่งทาง

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน ดังนี ้

1. สายดว่น สปสช. โทร. 1330 

2. สามารถรอ้งเรยีนไปยัง

ส านักงานหลักประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิทัง้ 13 เขต โดยคลกิที่

ชือ่ส านักงานแตล่ะเขต -> เว็บ

บอรด์/Webboard ของแตล่ะเขต 

3. สามารถตดิตอ่ไปยัง หน่วยรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนฯ ตามมาตรา 50(5)

 ทีต่ัง้อยูใ่นเขตพืน้ที ่ส านักงาน

หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิทัง้

 13 เขต 

4. ตดิตอ่ไปยัง ศนูยป์ระสานงาน

หลักประกนัสขุภาพประชาชน 5. 

เว็บบอรด์ ส านักงานสว่นกลาง
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระบบบรหิารคณุภาพ ISO

เพือ่รักษาคณุภาพและพัฒนาองคก์ร

ใหด้ขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง จงึได ้

ประยกุตใ์ชร้ะบบบรหิารคณุภาพ IS0 

9001: 2015 และระบบบรหิารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ISO/IEC 27001:2013 (เฉพาะ Data 

Center) เพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้บั

ประชาชนผูม้สีทิธแิละหน่วยบรกิาร

ในระบบหลักประกนัสขุภาพ ภายใต ้

 พรบ.หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

พ.ศ.2540

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

คูม่อืคณุภาพเป็นเอกสารส าคัญ

ทีป่ระกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

เพือ่อธบิายถงึบรบิทขององคก์ร

 ประวตัอิงคก์ร โครงสรา้งองคก์ร

 ภาพรวมของระบบบรหิาร

คณุภาพ นโยบายคณุภาพ 

ขอบเขตการขอรับรอง 

ขอ้ก าหนดทีป่ระยกุตใ์ช ้และที่

ไมป่ระยกุตใ์ช ้รวมถงึ

กระบวนการและขัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิานตา่งๆ ในระบบบรหิาร

คณุภาพ
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการภายในเพือ่สง่เสรมิ

ความโปรง่ใสและป้องกนั

การทจุรติ พ.ศ. 2562

เพือ่ใหส้ านักงานด าเนนิงานโดยยดึ

หลักความโปรง่ใส ความสจุรติ และ

ความเทีย่งธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nhso.go.

th/storage/files/841/I

TA/2021-05-

12/assessment_good

_intentions6403.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่
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สาธารณสขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ แนวทางการ

ด าเนนิงานสง่เสรมิความ

โปรง่ใสและป้องกนัการทจุรติ

 สปสช. ปี 2564

เพือ่ใหห้น่วยงานมกีารพัฒนาดา้น

คณุธรรมและความโปรง่ใสอยา่ง

ตอ่เนื่อง และมผีลการประเมนิ

คณุธรรมและความโปรง่ใสฯ (ITA) 

ตามเกณฑ ์ป.ป.ช. มคีา่คะแนนใน

ระดับ A อยา่งตอ่เนื่อง ดว้ย

เป้าหมายปี 2564 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ

 90

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nhso.go.

th/storage/files/841/I

TA/20210427/608795

a97153e.pdf

151
กระทรวง

สาธารณสขุ

องคก์าร

เภสชักรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายและมาตรการ

ตรวจสอบการใชด้ลุยพนิจิ

เพือ่ใหอ้งคก์รปราศจากการ

แทรกแซงใด ๆ ทีท่ าใหข้าดความป็

นกลาง มเีหตผุลในการใชด้ลุพนิจิที่

เหมาะสมสามารถตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www2.gpo.or.

th/LinkClick.aspx?filet

icket=XuahR_chf4I%3

d&tabid=430


