
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

โรงพยาบาล

บา้นแพว้ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน

1. สรา้งชอ่งทางรับฟังเสยีงสะทอ้นจาก

ประชาชน ผูม้าใชบ้รกิาร และเจา้หนา้ที ่       

2. เพือ่พัฒนาและแกไ้ขปรับปรุงระบบบรกิาร

 และคุม้ครองสทิธแิกป่ระชาชน ผูม้าใช ้

บรกิาร และเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1.  

https://www.bphosp.or.th/

call.htm

2.  

https://docs.google.com/fo

rms/d/1EjpgHpRkfdmlZGKz

9PccQ8gu6R2LX6eObGX_8t

p7-

SY/viewform?edit_requeste

d=true
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมการ

แพทย์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน
เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับเรือ่งรอ้งเรยีน/

ขอ้เสนอแนะ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dms.go.th/Co

mplain/Index
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการรับ

สนิบน

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ทีย่ดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตั ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://law.dtam.moph.go.t

h/images/ITA_64/16.Anti-

bribery_measure.pdf
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ทีย่ดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตั ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://law.dtam.moph.go.t

h/images/ITA_64/13.Procur

e_measure.pdf
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ทีย่ดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตั ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://law.dtam.moph.go.t

h/images/ITA_64/14.anti_c

orruption_measure.pdf

6

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการขดักนั

ระหวา่งผลประโยชนส์ว่น

ตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ทีย่ดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตั ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://law.dtam.moph.go.t

h/images/ITA_64/15.Conflic

t_of_interest_measure.pdf
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม

และความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ทีย่ดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตั ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://law.dtam.moph.go.t

h/images/ITA_64/17.ita_m

easure.pdf
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

การประเมนิตา่ง ๆ กฎบตัรการตรวจสอบภายใน
เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ทีย่ดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตั ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://iag.dtam.moph.go.t

h/index.php/news-

events/moral-

framework/227-moral-

framework-3



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

เพือ่ใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ทีย่ดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตั ิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSe178Tm

n0-

RYo8dndPe8gmA6R9g8IpF1

aivwpj2bZWqdWuS-

w/viewform?c=0&w=1
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการนัดหมายรับ

บรกิารทางการแพทย์

ทางเลอืก

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวยความสะดวก

 ลดความเหลือ่มล ้าในการจองควิรับบรกิาร 

หรอืตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ โดยสามารถ

ด าเนนิการไดเ้องผา่นระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://thaicam.go.th/patie

nt-online/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมการ

แพทยแ์ผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบขอรับการสนับสนุนทนุ

 ประเภทโครงการวจัิย/

โครงการท่ัวไป จาก

กองทนุภมูปัิญญา

การแพทยแ์ผนไทย

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชน อ านวยความสะดวก

 ลดความเหลือ่มล ้าในการจองควิรับบรกิาร 

หรอืตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ โดยสามารถ

ด าเนนิการไดเ้องผา่นระบบ e-service

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://fund.dtam.moph.go

.th/index.php/2019-01-31-

09-04-24/549-28-1-63.html
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมควบคมุ

โรค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมควบคมุโรค 

เรือ่ง มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุยพนิจิ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการทจุรติและเป็น

กลไกในการสรา้งความตระหนักใหก้บัทกุ

หน่วยงานในสงักดักรมควบคมุโรค ใหม้กีาร

ด าเนนิงานอยา่งโปร่งใสและมคีณุธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/33SFYi8
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมควบคมุ

โรค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมควบคมุโรค 

เรือ่ง มาตรการและ

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

จัดซือ้จัดจา้ง และสง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการจัดซือ้

จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการในการจัดซือ้จัดจา้ง

ของทกุหน่วยงานในสงักดักรมควบคมุโรค

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตามขัน้ตอน 

วธิกีารแหง่กฎ ระเบยีบ และขอ้กฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง เกดิความคุม้คา่ตอ่ภารกจิของรัฐ 

ป้องกนัการทจุรติ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

และลดปัญหาขอ้รอ้งเรยีน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3uSXVJj
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมควบคมุ

โรค

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมควบคมุโรค 

เรือ่ง หลักเกณฑ ์มาตรการ

 และแนวทางปฏบิตั ิ

เกีย่วกบัการจัดการขอ้

รอ้งเรยีนกรณีเกดิการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ทีข่องกรม

ควบคมุโรค ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

กรมควบคมุโรคสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

ชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติภาครัฐ กรมควบคมุโรคจงึก าหนด

หลักเกณฑ ์มาตรการ และแนวทางการ

ปฏบิตั ิเพือ่ใหบ้คุลากรยดึถอืและปฏบิตั ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/33PbbmA
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมควบคมุ

โรค

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบตดิตามการจัดหางบ

ลงทนุ กรมควบคมุโรค

เพือ่เป็นแนวทางการตรวจสอบการบรหิาร

งบประมาณงบลงทนุ เนือ่งจากการ

ตรวจสอบการบรหิารงบประมาณเป็นเรือ่งที่

ตอ้งมกีารตรวจสอบกนัเป็นประจ าทกุปี 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการ

เบกิจา่ยงบประมาณทีรั่ฐบาลก าหนด และ

เพือ่ใหก้รมควบคมุโรคมกีารบรหิาร

งบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3hxBllO



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมควบคมุ

โรค

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอกสามารถ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่องกรม

ควบคมุโรคผา่นทางชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3bsf3y0
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการภายในเพือ่

สง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทจุรติ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ก าหนด

มาตรการภายในเพือ่สง่เสรมิความโปร่งใส

และป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน 

จ านวน 5 มาตรการ ดงันี้

1. มาตรการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนหรอืผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นร่วมในการ

ด าเนนิงาน

2. มาตรการสง่เสรมิความโปร่งในในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

3. มาตรการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

4 มาตรการป้องกนัการรับสนิบนและการ

ป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่น

ตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม

5. มาตรการตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ethics.dmsc.moph.go

.th/post-view/190
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประมวลจรยิธรรม

ขา้ราชการ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยไ์ดป้ระกาศ

ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นการ

สรา้งจติส านกึของบคุลากรกรม  ในการ

ปฏบิตัหินา้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลกระท าการในสิง่ทีถ่กูตอ้ง เป็น

ธรรม และมุง่ผลประโยชนส์ว่นรวม โดยมี

หลักในการปฏบิตั ิ6 ขอ้ ดงันี้

1) การยดึมัน่และยนืหยัดท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง

2) ความซือ่สตัยส์จุรติและรับผดิชอบ

3) การปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได ้

4) การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่ง

ไมเ่ป็นธรรม

5) การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน

6) การด ารงชวีติตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ethics.dmsc.moph.go

.th/post-view/106
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

 เรือ่ง การใหแ้ละรับ

ของขวญัขา้ราชการชัน้

ผูใ้หญห่รอืผูบ้งัคบับญัชา

ในโอกาสตา่งๆ 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ประกาศ เรือ่ง 

การใหแ้ละรับของขวญัของขา้ราชการชัน้

ผูใ้หญห่รอืผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสตา่ง ๆ 

เพือ่น าไปใชใ้นการเผยแพร่ใหเ้จา้หนา้ที่

ของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ผูรั้บบรกิาร

และประชาชนรับทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ethics.dmsc.moph.go

.th/post-view/158



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

 เรือ่ง  ขอ้ปฏบิตัใินการยมื

ทรัพยส์นิของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ จงึไดจั้ดท าขอ้

ปฏบิตัใินการยมืทรัพยส์นิของกรม

วทิยาศาสตร ์การแพทย ์ เพือ่ใหบ้คุลากร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ราบ ดงันี้ 

1) การใหย้มืทรัพยส์นิของทางราชการ หรอื

น าพัสดไุปใชใ้นกจิการใด ๆ จะตอ้งเป็นไป

เพือ่ประโยชน์ ของทางราชการเทา่นัน้ หา้ม

น าทรัพยส์นิไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตวั 

2) การยมืพัสด ุใหผู้ย้มืท าหลักฐานการยมื

เป็นลายลักษณ์อกัษร แสดงเหตผุลความ

จ าเป็นและ สถานทีท่ีจ่ะน าพัสดไุปใชแ้ละ

ก าหนดเวลาทีส่ง่คนื พรอ้มระบชุือ่ ต าแหน่ง 

และหน่วยงานของผูย้มืใหช้ดัเจน โดยให ้

ผูอ้ านวยการเป็นผูอ้นุมตั ิ

3) การคนืพัสด ุผูย้มืจะตอ้งน าพัสดนัุน้มา

สง่คนืในสภาพทีใ่ชก้ารไดเ้รยีบรอ้ย หากเกดิ

ช ารุดเสยีหายหรอืใชก้าร ไมไ่ด ้หรอืสญู

หายไป ใหผู้ย้มืจัดการแกไ้ข ซอ่มแซมใหค้ง

สภาพเดมิหรอืรับผดิชอบชดใช ้กรณีมไิดรั้บ

พัสดคุนืภายใน ๗ วนัท าการนับแตว่นัครบ

ก าหนด ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีพั่สดรุายงาน

ผูอ้ านวยการ เพือ่สัง่การตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://ethics.dmsc.moph.go

.th/download/0638-

V0005%2014th%20Jan%20

2021.pdf
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยก์ าหนดการ

ประเมนิควาเสีย่งการทจุรติ ทัง้ในระดบักรม 

และระดบัหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ethics.dmsc.moph.go

.th/page-view/122

ด าเนนิการมาตัง้แตปี่งบประมาณ

 พ.ศ. 2563

22

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืบรหิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการ

ละเมดิประมวลจรยิธรรม 

หรอื การทจุรติประพฤตมิิ

ชอบ  ส าหรับบคุลากร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยป์ระกาศใชคู้ม่อื

บรหิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการ

ละเมดิประมวลจรยิธรรม หรอื การทจุรติ

ประพฤตมิชิอบ  ส าหรับบคุลากร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่ใชเ้ป็น

เครือ่งมอืในการบรหิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนฯ

 ใหเ้กดิความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

และใหค้วามเป็นธรรมตอ่บคุลากรของกรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ethics.dmsc.moph.go

.th/page-view/91
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิานในระบบ

บรหิารคณุภาพ 0600 WM 

0036

การรักษาความเป็นกลาง

และป้องกนัผลประโยชน์

ทับซอ้น

แกไ้ขครัง้ที ่01

1.เพือ่ก าหนดเป็นแนวทางปฏบิตัใินการ

ป้องกนั ตรวจสอบ และตอบสนองตอ่ความ

เสีย่งดา้นผลประโยชนทั์บซอ้น/การทจุรติ ที่

อาจเกดิขึน้ในการปฏบิตัริาชการของ

บคุลากรกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

2. เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารโครงการ

ตามแผนปฏบิตัริาชการ ใหเ้ป็นไปตามหลัก

ธรรมาภบิาล

3. เพือ่สง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีข่อง

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยป์ฏบิตัติาม

ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืนในการ

ป้องกนัผลประโยชนทั์บซอ้น

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ethics.dmsc.moph.go

.th/page-view/110



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

วา่ดว้ยอตัราคา่บ ารุงการ

ตรวจวเิคราะห ์ทาง

หอ้งปฏบิตักิาร

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารรับทราบรายการอตัราคา่

บ ารุงการตรวจวเิคราะห์

และใหบ้รกิาร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีาร

ดา้นเทคโนโลยกีารตรวจวเิคราะห ์และ

ภารกจิของหน่วยงาน

ในสงักดักรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www3.dmsc.moph.

go.th/page-view/74
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

 เรือ่ง นโยบายบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการบรหิารทรัพยา

บคุคลของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www3.dmsc.moph.

go.th/download/hr_dmsc.p

df
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืบรหิารจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส การ

ละเมดิประมวลจรยิธรรม 

หรอืการทจุรติ หรอื 

ประพฤตมิชิอบ  เจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

 (ส าหรับประชาชน)

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ไดป้ระกาศคูม่อื

บรหิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส 

การละเมดิประมวลจรยิธรรม หรอืการทจุรติ 

หรอื ประพฤตมิชิอบ  เจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(ส าหรับ

ประชาชน) เพือ่ใหส้ือ่สารประชาสมัพันธใ์ห ้

สาธารณชนรับทราบถงึชอ่งทางการรอ้งเรยีน

เรือ่งการทจุรติ การละเมดิประมวลจรยิธรรม

ของเจา้หนา้ทีก่รมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ethics.dmsc.moph.go

.th/page-view/91
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ปฏบิตังิานของกรม ตามใน

ระบบบรหิารคณุภาพ 

ISO9001:2015

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยม์คีูม่อืหรอื

มาตรฐานการปฏบิตังิานของกรม ตามใน

ระบบบรหิารคณุภาพ ISO9001:2015 ซึง่แยก

ภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ethics.dmsc.moph.go

.th/page-view/113
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

เครือ่งมอือืน่ ๆ
ระบบรับสง่ตวัอยา่งเพือ่

ตรวจวเิคราะห ์(iLab Plus)

1. ส าหรับหน่วยงานผูข้อรับบรกิารเพือ่ให ้

หน่วยงานผูข้อรับบรกิารสามารถใชง้านผา่น

ระบบอนิเตอรเ์น็ตในการสง่ตวัอยา่ง และ

สามารถเขา้ด ูReport ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. ส าหรับเจา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์พือ่ใหเ้จา้หนา้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยส์ามารถใชง้าน

ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตในการรับตวัอยา่ง 

สรุปผลการตรวจวเิคราะห ์และออกรายงาน

ผลการตรวจวเิคราะห์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://ilabplus.dmsc.moph.

go.th/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

พระราชบญัญัตเิชือ้โรค

และพษิจากสตัว ์พ.ศ.2558

 และอนุบญัญัต ิ(PAT)

พระราชบญัญัตเิชือ้โรคและพษิจากสตัว  ์

พ.ศ.2558 และอนุบญัญัต ิ(PAT) ซึง่เป็นพระ

ราชบญััตทิีก่ าหนดให ้

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์จิารณาอนุมตั ิ

อนุญาต เกีย่วกบั เชือ้โรคและพษิจากสตัว์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://blqs.dmsc.moph.go.t

h/page-view/99



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

30

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

E- service 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ประกอบดว้ย 

- ระบบรับสง่ตวัอยา่งเพือ่ตรวจวเิคราะห์

- ระบบทดสอบความช านาญ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

- ระบบสนับสนุนพระราชบญัญัตเิชือ้โรคและ

พษิจากสตัวอ์อนไลน์

- ระบบรับรองหอ้งปฏบิตักิารออนไลน์ ส านัก

มาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www3.dmsc.moph.

go.th/page-view/94
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการใหบ้รกิารประชาชน

 ตามภารกจิหลักของกรม 

1. แนวทางการเก็บตวัอยา่ง

ตรวจ เพือ่วนิจิฉัยการตดิ

เชือ้ SARS-CoV-2

2. Pitfall ในการตรวจ 

SARS-CoV-2 ดว้ยเทคนคิ 

Real-time RT-PCR

3. แนวทางการตรวจการตดิ

เชือ้ SARS-CoV-2 (เชือ้กอ่

โรค COVID-19) ดว้ยการ

ตรวจแอนตบิอดี้

4. คูม่อืการความปลอดภัย

ทางหอ้งปฏบิตักิารดา้น

ชวีภาพ

5. คูม่อืความปลอดภัยทาง

หอ้งปฏบิตักิารเคม ี

6. คูม่อืการปฏบิตังิาน

โครงสรา้งฐานขอ้มลู

รหสัมาตรฐานทาง

หอ้งปฏบิตักิาร 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

7. คูม่อืการความปลอดภัย

ทางหอ้งปฏบิตักิารดา้นรังสี

เพือ่เผยแพร่แนวทางปฏบิตัใินการใหบ้รกิาร

ของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www3.dmsc.moph.

go.th/page-view/87
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายคณุภาพและ

วตัถปุระสงคค์ณุภาพ ตาม

มาตรฐาน IS0 9001:2015

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  ระบบบรหิารคณุภาพIS0 

9001:2015

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www3.dmsc.moph.

go.th/images/DMSC-

ISO9001.png
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

 แนวทางการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารเพือ่คน้หาผู ้

ตดิเชือ้โควดิในสถานการณ์

ระบาดรุนแรงดว้ยวธิ ีReal 

time RT PCR 

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารเพือ่คน้หาผูต้ดิเชือ้ COVID-19
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www3.dmsc.moph.

go.th/page-view/97



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบสารสนเทศเพือ่การ

บรหิารงานเชงิยทุธศาสตร์

และตดิตามตวัชีว้ดัส าคญั 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

1. ระบบสารสนเทศของผูบ้รหิาร เพือ่ใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานขงิ

หน่วยงานภายในกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

2. ระบบสารสนเทศส าหรับผูป้ฏบิตักิารในการ

รายงานผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัค า

รับรองการปฏบิตัริาชการ และรายงานผลการ

ใชจ้า่ยงบประมาณภายในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://m-

siis.dmsc.moph.go.th/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบจัดซือ้จัดจา้ง 

e-procurement 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ระบบสารสนเทศส านักงาน เพือ่ใชบ้รหิาร

จัดการการจัดซือ้จัดจา้งของ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และเสรทิสรา้ง

ความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://eprocurement.dmsc.

moph.go.th/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมวทิยาศา

สตร์

การแพทย์

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการสง่ตรวจวเิคราะห์

กญัชาและกญัชง ตาม

นโยบายเสรกีญัชาทาง

การแพทย์

คูม่อืมอืการสง่ตรวจวเิคราะหก์ญัชงและ

กญัชาตามนโยบายกญัชาเสรทีาง

การแพทย ์ประกอบดว้ยค าแนะน าเกีย่วกบั

ประเภทตวัอา่งที่

รับตรวจวเิคราะหส์ถานทีแ่ละวธิกีารสง่

ตวัอยา่ง รายการ/ราคา/ระยะเวลาทีต่รวจ

วเิคราะห ์เพือ่ใหห้น่วยงานทัง้ภาครัฐ เอกชน

 และผูป้ระกอบการ ใชเ้ป็นแนวทางใน

กาสง่ผลติภัณฑก์ญัชงและกญัชาตรวจ

วเิคราะหท์ีก่รมวทิยาศาสตร การแพทยทั์ง้

สว่นกลางและสว่นภมูภิาค

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://bdn.go.th/attachme

nt/services/download.php?

WP=q3MZp21CM5O0hJatrT

gjWz0lqmWZAJ1CM5O0hJa

trTDo7o3Q
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรม

สนับสนุน

บรกิาร

สขุภาพ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบ Smart กรมสนับสนุน

บรกิารสขุภาพ

เพือ่ใชเ้ป็นระบบการก ากบั ตดิตาม และ

ประเมนิการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ย

งบประมาณรายกจิกรรม/โครงการของ

หน่วยงานในสงักดักรมสนับสนุนบรกิาร

สขุภาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://smart.hss.moph.go.

th/64/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรม

สขุภาพจติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบจองควิโรงพยาบาล

ในสงักดักรมสขุภาพจติ
เพือ่ใหเ้กดิความสะดวก รวดเร็ว กบัผูบ้รกิาร ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dmh.go.th/ap

ps_line/q/q.asp
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรม

สขุภาพจติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

อเิล็กทรอนกิสข์องราชการ

 กรมสขุภาพจติ

เพือ่ใหภ้าคประชาชนเขา้ถงึขอ้มลูการ

ปฏบิตังิานของกรมสขุภาพจติ สามารถมสีว่น

ร่วมในการตรวจสอบการด าเนนิงานของกรม

สขุภาพจติ

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

enter50/5059/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรม

สขุภาพจติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยป์ฏบิตักิารกรม

สขุภาพจติ

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตัริาชการของ

กรมสขุภาพจติใหภ้าคประชาชนทราบ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

/guest/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรม

สขุภาพจติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบบรหิารจัดการ

ขอ้คดิเห็นขอ้รอ้งเรยีน กรม

สขุภาพจติ

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการรอ้งเรยีน 

รวมถงึการตดิตามเรือ่งรอ้งเรยีนตา่งๆ ทีเ่ขา้

มาในระบบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://secret.dmh.go.th/m

ain/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรม

สขุภาพจติ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการปฏบิตังิาน/การ

ใหบ้รกิาร

เพือ่เป็นมาตรฐานการปฏบิตังิานของ

เจา้หนา้ที ่และเป็นคูม่อืส าหรับผูม้ารับ

บรกิารหรอืผูต้ดิตอ่หน่วยงาน ใชเ้ป็น

แนวทางส าหรับการรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dmh.go.th/Do

wnload/Complaint_Guide/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบสารสนเทศสนับสนุน

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ

และอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่แสดงผลการด าเนนิงานดา้นการสง่เสรมิ

สขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มของกรม

อนามยั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://dashboard.anamai.m

oph.go.th/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบรายงานงบประมาณ

ของกรมอนามยั

เพือ่ใหบ้คุลาการและประชาชนสามารถ

ทราบถถงึการใชง้า่ยงบประมาณของ

หน่วยงานภายในกรมอนามยั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://docold.homeip.net/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบรายงานค ารับรองการ

ปฏบิตัริาชการของ

หน่วยงานในสงักดักรม

อนามยั

เพือ่ใหท้ราบถงึการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน

ตา่งๆ ของหน่วยงานในสงักดักรมอนามยั 

ตามค ารับรองการปฏบิตัราชการ ใหเ้กดิ

ความโปร่งใสแ่ละมปีระสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://docold.homeip.net/?

r=str-indicator-opdc/index
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั เครือ่งมอือืน่ ๆ
ระบบการประชมุกรมอนามยั

 (e-meeting)

เพือ่ใหท้ราบเกีย่วกบัการประชมุตา่งๆของ

หน่วยงานในสงักดักรมอนามยั โดยสามารถ

ตรวจสอบรายละเอยีดของการประชมุ 

รายชือ่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ และเอกสาร

ประกอบการประชมุได ้ท าใหเ้กดิความ

โปร่งใสในการจัดประชมุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://e-

meeting.anamai.moph.go.t

h/agenda_now.php
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการจัดซือ้จัดจา้ง กรม

อนามยั

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้งของ

หน่วยงานในสงักดักรมอนามยั ใหบ้คุลากร 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรับทราบขอ้มลู การ

ด าเนนิงาน ขา่วสาร แผน-ผลการจัดซือ้จัด

จา้ง ของหน่วยงานในสงักดักรมอนามยั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://eauction.anamai.m

oph.go.th/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการเปิดเผยราคา

กลางของการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่เปิดเผยราคากลางของการจัดซือ้จัดจา้ง

ตา่งๆ ของหน่วยงานในสงักดักรมอนามยัใน

ปีงบประมาณตา่งๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://finance.anamai.mo

ph.go.th/main.php?filenam

e=price
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบควบคมุภายใน

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูรายงานผลการควบคมุ

ภายในประจ าปีของหน่วยงานในสงักดักรม

อนามยั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://anamai.moph.go.th

/th/internal-control-system
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การรายงานผลการปฏบิตั ิ

ตามประมวลจรยิธรรม

ขา้ราชการพลเรอืน : กรณี

การเรีย่ไรและกรณีการให ้

หรอืรับของขวญัหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใด

เพือ่ใหบ้คุลากรกรมอนามยัทราบและปฏบิตั ิ

ตามแนวทางการสง่เสรมิการปฏบิตัติาม

ประมวลจรยิธรรม กรณีเรีย่ไรและกรณีการ

ใหห้รอืรับของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://ethics.anamai.moph.

go.th/shownews.php?id=54

8

51

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ขอ้บงัคบักรมอนามยั วา่

ดว้ยจรรยาขา้ราชการกรม

อนามยั พ.ศ. 2563

เพือ่ใหข้า้ราชการบคุลากรกรมอนามยั 

ปฏบิตัแิละประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่งีาม

 ทรงไวซ้ ึง่เกยีรตแิละศกัดิศ์รี ของความเป็น

ขา้ราชการกรมอนามยั เป็นทีศ่รัทธา เชือ่ถอื 

ไวว้างใจ และยกยอ่งชืน่ชมของสงัคมและ

ประชาชนท่ัวไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://ethics.anamai.moph.

go.th/shownews.php?id=55

5

52

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏฺบิตัติาม

ขอ้บงัคบัจรรยาขา้ราชการ

กรมอนามยั พ.ศ. 2563

เพือ่ใหบ้คุลากรเขา้ใจในหลักการและ

วตัถปุระสงคข์องขอ้บงัคบัฯ สามารถก าหนด

แนวทางปฏับตัใิหเ้หมาะสมเกดิเป็นคา่นยิม 

วฒันธรรมองคท์ีด่ ีเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ

ในการปฏับตงิาน เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิ

หลักของกรมอนามยั และเป็นแนวทางใน

การขบัเคลือ่นการบรหิารทรัพยากรบคุคล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://ethics.anamai.moph.

go.th/shownews.php?id=55

7



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

53

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การจัดท ารายงานผลการ

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563

เพือ่เผยแพร่รายงานผลคะแนนการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานกรมอนามยั (ITA) ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในบคุลากร ผูรั้บบ

รกิาและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทราบ และเป็น

แนวทางในการพัฒนาการด าเนนิงานตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://ethics.anamai.moph.

go.th/shownews.php?id=55

8

54

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศเจตนารมณ์

ขบัเคลือ่นคณุธรรม และ

ตอ่ตา้นทจุรติกรมอนามยั 

“DoH Together Against 

Corruption” ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพือ่ใหแ้สดงเจตนารมณ์ของผูบ้รหิารและ

บคุลากรกรมอนามยัในการสง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://ethics.anamai.moph.

go.th/shownews.php?id=56

4

55

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง 

นโยบายการใหห้รอืรับ

ของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่

ใด

เพือ่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏบิตั ิ

ของกรมอนามยัควบคูก่บักฎขอ้บงัคบัและ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3yo0uW1

56

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง 

การใหแ้ละรับของขวญัแก่

ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ หรอื

ผูบ้งัคบับญัชาในเทศกาลปี

ใหม่

เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมใหเ้กดิการประหยัด

และสรา้งทัศนคตทิีถ่กูตอ้ง เป็นแบบอยา่งที่

ดใีนการประพฤตตินเกีย่วกบัการเรีย่ไร และ

การใหห้รอืรับของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใด

ใหถ้กูตอ้ง สอดคลอ้งกบักฎหมยและ

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3v4xwsi

57

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง 

นโยบายเกีย่วกบัความ

โปร่งใส และการเสรมิสรา้ง

คณุธรรม จรยิธรรม

เพือ่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏบิตั ิ

ของกรมอนามยั ใหบ้คุลากรทกุคนพงึยดึถอื

เป็นแนวทางปฏฺบตัคิวบคูก่บักฎขอ้บงัคบัอืน่ๆ

 ทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/341Dle0

58

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศนโยบายกรม เรือ่ง 

มาตรการป้องกนัการทจุรติ 

และแกไ้ขการกระท าผดิ

วนัิยของเจา้หนา้ทีรั่ฐ ใน

สงักดักรมอนามยั ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่ป้องกนัการทจุรติการบรหิารงานที่

โปร่งใส ตรวจสอบได ้และแกไ้ขปัญหาการ

กระท าผดิวนัิยของเจา้หนา้ทีรั่ฐทีเ่ป็นปัญหา

ส าคญัและพบบอ่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/2T98AC1

59

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง 

วนัิย และการด าเนนิการ

ทางวนัิยของพนักงาน

ราชการ

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานบคุคลดา้นวนัิย และ

การด าเนนิการทางวนัิยของพนักงานราชการ

มคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัระเบยีบ

ส านักนายกรัฐมนตรฯี เกดิประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลเป็นประโยชนส์งูสดุแกท่าง

ราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3oFGEBm

60

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีนและ

ขอ้ชมเชยกรมอนามยั

เพือ่เป็นชอ่งทางใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนและชมเชยเกีย่วกบักรมอนามยั
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://complain.anamai.m

oph.go.th/register.php

61

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั
สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการใหบ้รกิารของกรม

อนามยั

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถทราบถงึขัน้ตอน

ของการใชบ้รกิารตา่งๆ ของกรมอนามยั 

ผา่นทางเว็บไซตข์องกรมอนามยั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/33X6GGy



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่

62

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

กระดานถาม-ตอบ ของกรม

อนามยั

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารสามารถใชถ้าม-ตอบ

เกีย่วกบักรมอนามยั
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://anamai.moph.go.th

/th/webboard

63

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

อเิล็กทรอนกิสข์องราชการ

 กรมอนามยั

เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการ กรมอนามยัไดอ้ยา่งสะดวก
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

CENTER17/1701/#

64

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบฐานขอ้มลูกลาง 

Anamai Data Center

เพือ่ระบบฐานขอ้มลูกลางของกรมอนามยั 

รวบรวมการด าเนนิงานตา่งๆของหน่วยงาน 

เชน่ งบประมาณ ขอ้มลูตวัชีว้ดั โครการ

ส าคญักรมอนามยั จ านวนบคุลากรกรม

อนามยั ระบบงานอเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เป็นตน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://dohdatacenter.ana

mai.moph.go.th/

65

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

กรมอนามยั
ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบควิสง่ตวัอยา่งน ้าถงึ

หอ้งปฏบิตักิารเพือ่ตรวจ

วเิคราะห์

เพือ่ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้อสง่

ตวัอยา่งน ้าเพือ่วเิคราะห ์ เป็นการใหบ้รกิาร

ดว้ยความไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://rldcold.anamai.mop

h.go.th/

66

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนั

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืระเบยีบปฏบิตังิาน 

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉนิ

แหง่ชาติ

เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตังิาน โดยมคีูม่อื

หรอืแนวทางการปฏบิตังิานทีเ่จา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานใชย้ดืถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

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

/Ebook/Detail/10079?grou

p=50

67

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนั

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการสง่เรือ่ง

รอ้งเรยีน UCEP

เพือ่ใหป้ระชาขนสามารถ แจง้การใหบ้รกิาร

ได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://ws.niems.go.th/com

plaint_user/

68

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนั

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ
ระบบตรวจสอบรถ

ปฏบิตักิารฉุกเฉนิ

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลูรถปฏบิตักิาร

ฉุกเฉนิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://resource.niems.go.th

/Vehicle/

69

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนั

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับฟังความ

คดิเห็น ถาม ตอบ การ

ใหบ้รกิาร

เพือ่เป็นชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอกสามารถ

แสดงความคดิเห็นตอ่การด าเนนิงานตาม

อ านาจหนา้ทีห่รอืภารกจิของหน่วยงานผา่น

ทางชอ่งทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.niems.go.th/1

/qa

70

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัพระ

บรมราชชนก

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

แบบรายงานการศกึษาดู

งาน อบรม ประชมุ ณ 

ตา่งประเทศ

เพือ่ใหบ้คุลากรทีไ่ปศกึษาดงูานตา่งประเทศ

 รายงานผล ชีแ้จงการด าเนนิการ เพือ่ความ

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSfoYbbUh

JbEcWCoNXvDcFqvmvRW4

OUR_Hm6s4cwJ5f7zs255Q/

formResponse
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัพระ

บรมราชชนก

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑแ์ละแนว

ทางการจัดหาระบบ

คอมพวิเตอรภ์าครัฐ

เพือ่เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึหลักเกณฑ์

และแนวทางในการจัดซือ้อปุกรณ์ทาง

อเิล็กทรอนกิส ์ของทางหน่วยงาน เกดิการ

ตรวจสอบและด าเนนิการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/2RXxcwX
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบสารสนเทศ สถาบนั

พระบรมราชชนก ระบบสาร

บบรรณ

เพือ่เป็นการลงทะเบยีนรับหนังสอืเขา้ และ

สง่หนังสอืออก ทีส่ามารถตรวจสอบได ้และ

จัดเก็บขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้งโปร่งใส 

ป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3oyvcaJ
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัพระ

บรมราชชนก

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทาง Line Open Chat 

"สบช.รับแจง้ขา่ว/รอ้งเรยีน"

เพือ่เป็นชอ่งทางใหบ้คุคลภายนอกไดแ้จง้

ขา่วสาร ขอ้มลู เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืตชิม

หน่วยงาน องคก์ร และบคุลากร สามารถ

ด าเนนิการแกไ้ขและป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3whkSGJ



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบรับสมคัรนักศกึษา

ออนไลน์

เพือ่ใชใ้นการรับสมคัรและคดัเลอืกบคุคล

เขา้ศกึษาหลักสตูรตา่งๆ ของสถาบนัพระ

บรมราชชนก ใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสและ

เป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://admission.pi.in.th/a

dmission/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบลงทะเบยีนฝึกอบรม

ออนไลน์

เพือ่ใชใ้นการบรหิารจัดการการฝึกอบรมของ

บคุลากรภายในสถาบนัพระบรมราชนก
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://co-

dev.pi.ac.th/#/login
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัพระ

บรมราชชนก

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบรับสมคัรงานออนไลน์

เพือ่ใชใ้นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล

และการคดัเลอืกจา้งเหมาบคุคลเพือ่

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://jobpbri.pi.ac.th/#/log

in
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนั

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัและ

ก าหนดเครือ่งมอืในการป้องกนัการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/34covkX
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนั

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิและแนว

ทางการปฏบิตัเิพือ่สง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการจัดซือ้

จัดจา้งของสถาบนั

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจัดซือ้จัด

จา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐเป็นไปดว้ย

ความโปร่งใส เป็นธรรม คุม้คา่ ตอ่ผูม้สีว่นได ้

เสยี ผูรั้บจา้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/2QOLe3z
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนั

รับรอง

คณุภาพ

สถานพยาบา

ล (องคก์าร

มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
คูม่อืผูเ้ยีย่มส ารวจ 2563

เพือ่ใหผู้เ้ยีย่มส ารวจของสถาบนัมขีอ้พงึ

ปฏบิตัใินการปฏบิตัหินา้ทีใ่นกรณีการมสีว่น

ไดเ้สยีกบัสถานพยาบาลทีเ่ขา้เยีย่มส ารวจ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3ukqheH
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนั

วคัซนี

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

บนเว็บไซดข์องสถาบนั

เพือ่ใหป้ระชาชนท่ัวไปสามารถรอ้งเรยีน

กรณีพบเห็นการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSeQ2DDP

7mgoTibufsBBnbAoMvIxbt3

HcS9nWJdd-

Y5tQxm84Q/viewform
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนั

วคัซนี

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบสถาบนัวคัซนี

แหง่ชาต ิวา่ดว้ยหลักเกณฑ์

 วธิกีาร การด าเนนิการทาง

วนัิยของเจา้หนา้ทีแ่ละ

ลกูจา้ง ของสถาบนัวคัซนี

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2563

เพือ่ใหม้หีลักเกณฑ ์วธิกีาร การด าเนนิการ

ทางวนัิย มือ่มผีูก้ระท าผดิ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://nvi.go.th/index.php/f

iles/large/685adb97cc8123

6

82

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการขดักนั

ระหวา่งผลประโยชนส์ว่น

ตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติตาม

แนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่การทจุรติ ยดึ

มัน่ในคา่นยิมร่วมของ สวรส. ปฏบิตัหินา้ที่

ดว้ยความสจุรติและโปร่งใส

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

สาธารณ

สขุ

สถาบนัวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการรับ

สนิบน

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติตาม

แนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่การทจุรติ ยดึ

มัน่ในคา่นยิมร่วมของ สวรส. ปฏบิตัหินา้ที่

ดว้ยความสจุรติและโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3ffP7bf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุยพนิจิ

เพือ่เป็นแนวปฏบิตัใิหผู้บ้รหิารและ

ผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัมกีารใชด้ลุยพนิจิที่

เป็นไปตามหลักการบรหิารกจิการบา้นเมอืง

ทีด่ ี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3oHZMPb
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติตาม

แนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่การทจุรติ ยดึ

มัน่ในคา่นยิมร่วมของ สวรส. ปฏบิตัหินา้ที่

ดว้ยความสจุรติและโปร่งใส โดยเปิดโอกาส

ใหบ้คุลากรสามารถรอ้งเรยีนเมือ่พบเห็นการ

ทจุรติได ้

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

สาธารณ

สขุ

สถาบนัวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติตาม

แนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่การทจุรติ ยดึ

มัน่ในคา่นยิมร่วมของ สวรส. ปฏบิตัหินา้ที่

ดว้ยความสจุรติและโปร่งใส บคุลากรตอ้ง

วางตวัเป็นกลางกบัผูข้าย ผูรั้บจา้ง ผูเ้สนอ

งาน หรอืผูช้นะประมลู

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3fb27yN
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีมสีว่นร่วม

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติตาม

แนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่การทจุรติ ยดึ

มัน่ในคา่นยิมร่วมของ สวรส. ปฏบิตัหินา้ที่

ดว้ยความสจุรติและโปร่งใส โดยน าแนวคดิ

การด าเนนิงานแบบมสีว่นร่วมในงานของ 

สวรส. อยา่งเหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3ufCdyf
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

สถาบนัวจัิย

ระบบ

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงสจุรติตาม

แนวนโยบาย สวรส. ไมท่นตอ่การทจุรติ ยดึ

มัน่ในคา่นยิมร่วมของ สวรส. ปฏบิตัหินา้ที่

ดว้ยความสจุรติและโปร่งใส โดยเป็นการ

ประชาสมัพันธห์น่วยงานใหส้าธารณชน

ไดรั้บทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3wuZVrG
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
คูม่อืประชาชน ฉบบัผูบ้รโิภค

เพือ่ใหป้ระชาชนทราบถงึชอ่งทางการตดิตอ่

กบั อย. ชอ่งทางการรับรูข้อ้มลูความรูท้ี่ อย. 

ผลติขึน้เพือ่ผูบ้รโิภค รวมถงึชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส ประเด็นการ

รอ้งเรยีน ขัน้ตอนการรอ้งเรยีน และวธิกีาร

ด าเนนิงานของ อย. ตอ่เรือ่งรอ้งเรยีน

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

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืประชาชน ฉบบั

ผูป้ระกอบการ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิและ

รับทราบกฎระเบยีบตา่งๆกอ่นการยืน่ขอ

อนุมตั ิอนุญาต การขึน้ทะเบยีน การน าเขา้ 

เพือ่ใหรั้บรูรั้บทราบและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั

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

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
ระบบตรวจสอบการอนุญาต

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบความ

ถกูตอ้ง และปลอดภัยของผลติภัณฑต์า่งๆ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3wpq2R1
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกบัการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานผา่นชอ่งทาง

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://horum.fda.moph.go.

th/FDA_HOTLINE/Main/frm

_first_people.aspx



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

งานหลักของหน่วยงาน

เพือ่เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานหรอืการปฏบิตังิาน

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.fda.moph.go.t

h/Pages/fda_law.html
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั

การจัดซือ้จัดจา้งของ

หน่วยงาน

เพือ่แสดงแผนการจัดซือ้จัดจา้ง /ประกาศ

ผลการจัดซือ้จัดจา้ง/สรุปผลการจัดซือ้จัด

จา้ง /งบประมาณ /ปัญหาอปุสรรค ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://procurement.fda.mo

ph.go.th/FDA_PROCURE_N

EWS/Publish/frmc_procure

ment.aspx
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการยืน่บญัชแีสดง

รายการทรัพยส์นิและหนีส้นิ

 กระทรวงสาธารณสขุ ตาม

พระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ พ.ศ. 2561

เพือ่ใหผู้บ้รหิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

 ทีม่หีนา้ทีย่ืน่บญัชทีรัพยส์นิและหนีส้นิมี

ขอ้มลูและแนวทางทีถ่กูตอ้งในการจัดท า

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/2Q23Fl6
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางปฏบิตักิารใหห้รอื

รับของขวญัหรอืประโยชน์

อืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

ทกุต าแหน่งและทกุระดบั

ของกระทรวงสาธารณสขุ

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

คา่นยิมใหเ้กดิการประหยัด คา่นยิมการ

แสดงความปรารถนาดดีว้ยการปฏบิตัตินให ้

เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการพัฒนา

ทัศนคต ิจติส านกึ และพฤตกิรรมของผูอ้ยูใ่น

บงัคบับญัชา และสมาชกิหรอืบคุคลใน

ครอบครัว ใหเ้ป็นไป

ในแนวทางประหยัด มธัยัสถ ์และป้องกนั

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/2PVspeC
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เรือ่ง การให ้

และรับของขวญัของ

ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญห่รอื

ผูบ้งัคบับญัชาในโอกาส

ตา่ง ๆ พ.ศ. 2562

เพือ่เป็นการ

เสรมิสรา้งคา่นยิมใหเ้กดิการประหยัด มใิหม้ี

การเบยีดเบยีนขา้ราชการโดยไมจ่ าเป็นและ

สรา้งทัศนคตทิีไ่มถ่กูตอ้ง

เนือ่งจากมกีารแขง่ขนักนัใหข้องขวญัราคา

แพง ทัง้ยังเป็นชอ่งทางใหเ้กดิการประพฤติ

มชิอบในวงราชการ

เป็นสาเหตหุนึง่ของการขดักนัระหวา่ง

ประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

และเพือ่ใหก้ารปฏบิตัหินา้ที่

และประเทศชาต ิซึง่ขา้ราชการการเมอืง 

ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ ่ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั

ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

และสมาชกิหรอืบคุคลในครอบครัวของ

บคุคลดงักลา่วขา้งตน้ มหีนา้ทีใ่นการ

เสรมิสรา้งคา่นยิมการแสดง

ความปรารถนาดดีว้ยการปฏบิตัตินใหเ้ป็น

แบบอยา่ง เพือ่ทีจ่ะพัฒนาทัศนคต ิจติส านกึ

 และพฤตกิรรมของผูอ้ยูใ่น

บงัคบับญัชา และสมาชกิหรอืบคุคลใน

ครอบครัว ใหเ้ป็นไปในแนวทางประหยัด 

มธัยัสถแ์ละป้องกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3h7Qzhb



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรือ่ง มาตรการป้องกนัการ

ทจุรติและแกไ้ขการกระท า

การผดิวนัิยของเจา้หนา้ทีรั่ฐ

 ในสงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐ

ในสงักดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

มพีฤตกิรรมชือ่สตัยส์จุรติและป้องกนัการ

เกดิปัญหาการทจุรติและ

การกระท าผดิวนัิยของเจา้หนา้ทีรั่ฐในเชงิรุก

 ประกอบดว้ยมาตรการส าคญั 4 มาตรการ 

ไดแ้ก ่(1) มาตรการ

การใชร้ถราชการ (2) มาตรการการเบกิ

คา่ตอบแทน (3) มาตรการการจัดท า

โครงการฝึกอบรม ศกึษาดงูาน

ประชมุและสมัมนา และ (4) มาตรการการ

จัดหาพัสดุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/33ngZ6y
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เรือ่ง เกณฑ์

จรยิธรรมการจัดซือ้จัดหา

และการสง่เสรมิการขายยา

และเวชภัณฑท์ีม่ใิชย่าของ

กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 

2564

เพือ่เป็นกลยทุธเ์สรมิสรา้งธรรมาภบิาลระบบ

จัดซือ้และควบคมุคา่ใชจ้า่ยดา้นยาของ

สถานพยาบาล ปลกุจติส านกึบคุลากรทีม่ี

ความเกีย่วขอ้งและสง่เสรมิการมสีว่นร่วม

ของภาคประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3utriSn
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบคณะกรรมการ

สวสัดกิาร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

วา่ดว้ยการจัดสวสัดกิาร

ภายในส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ

เพือ่ใหก้ารจัดสวสัดกิารภายในของ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุมี

ประสทิธภิาพเป็นการเสรมิสรา้งขวญัและ

ก าลังใจในการปฏบิตังิาน

บคุลากรในสงักดัส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. https://bit.ly/3tqLxin 

(ระเบยีบ ฯ พ.ศ. 2548)

2. https://bit.ly/3uvxCc7 

(ระเบยีบ ฯ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 

2553)

3. https://bit.ly/33u7thP 

(ระเบยีบ ฯ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 

2555)
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบคณะกรรมการ

สวสัดกิาร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

วา่ดว้ยการจัดสวสัดกิาร

ภายในหน่วยงาน สว่น

ภมูภิาค สงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ทีจั่งหวดัไมม่ี

คณะกรรมการสวสัดกิาร 

พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เพือ่ใหร้ะเบยีบคณะกรรมการสวสัดกิาร 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุทีม่อียู่ 

ครอบคลมุหน่วยงานในสว่นภมูภิาคทีส่งักดั

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ซึง่จังหวดัไมม่คีณะกรรมการสวสัดกิาร อนั

จะท าใหห้น่วยงานเหลา่นัน้จัดสวสัดกิาร

ภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นการเสรมิสรา้ง

ขวญัและก าลังใจในการปฏบิตังิานของ

บคุลากรในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3h9a7lq
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบคณะกรรมการ

สวสัดกิาร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารใช ้

รถสวสัดกิาร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2564 ลงวนัที ่1 

เมษายน พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นสวสัดกิารในการชว่ยเหลอืและ

อ านวยความสะดวกแกเ่จา้หนา้ทีส่ านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ในราชการบรหิาร

สว่นกลางและส านักงานรัฐมนตรี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3nSfarK



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ กระบวนการ

ใชท้รัพยส์นิของราชการ : 

กรณีการยมืพัสดุ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity

and Transparency Assessment : TA) 

ตวัชีว้ดัที ่5 การใชท้รัพยส์นิของราชการ ที่

ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท า

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชท้รัพยส์นิของ

ราชการทีถ่กูตอ้ง เผยแพรใหบ้คุลากร

ภายในหน่วยงานของรัฐ

ไดรั้บทราบและน าไปปฏบิตั ิรวมถงึ

หน่วยงานจะตอ้งมกีารก ากบัดแูลและ

ตรวจสอบการใชท้รัพยส์นิของราชการของ

หน่วยงานดว้ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3eqQLGq
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

ยมืพัสดปุระเภทใชค้งรูป

และการยมืพัสดปุระเภทใช ้

ส ิน้เปลอืง ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เฉพาะราชการบรหิาร

สว่นกลาง

เพือ่เป็นการสง่เสรมิมาตรการการป้องกนั

การทจุรติและผลประโยชนทั์บซอ้นในการ

ใชท้รัพยส์นิของราชการ และการขอยมื

ทรัพยส์นิของเจา้หนา้ทีรั่ฐ

อนัเป็นสาเหตหุนึง่ของการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ รวมถงึการขดักนัระหวา่ง

ประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวมใน

การใชท้รัพยส์นิของราชการและการขอยมื

ทรัพยส์นิของเจา้หนา้ทีรั่ฐ ตลอดจนเป็นไป

ตามขอ้ก าหนด

ในการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ทีร่ะบุ

ถงึ

การใหย้มืหรอืน าพัสดไุปใชใ้นกจิการซึง่มใิช่

เพือ่ประโยชนข์องทางราชการนัน้จะกระท า

มไิด ้การยมืพัสดปุระเภทใชค้งรูปและการ

ยมืพัสดปุระเภทใชส้ ิน้เปลอืง ผูย้มืตอ้งท า

หลักฐานการยมืเป็นลายลักษณ์อกัษร แสดง

เหตผุล

และก าหนดวนัสง่คนื ตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร

 และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการยมืพัสดุ

ประเภทใชค้งรูประหวา่งหน่วยงานของรัฐ 

การใหบ้คุคลยมืใชภ้ายในสถานทีข่อง

หน่วยงานของรัฐเดยีวกนั และการยมืไปใช ้

นอกสถานที่

ของหน่วยงานของรัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3hci09A



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

คูม่อืระบบการป้องกนัการละ

เวน้การปฏบิตัหินา้ทีใ่น

ภารกจิหลักและภารกจิ

สนับสนุน ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ฉบบัปรับปรุง ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2561

เพือ่ใหผู้บ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิานในภารกจิหลัก

และภารกจิสนับสนุนของหน่วยงานในสงักดั

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ มี

แนวทางการปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความชอบ

ธรรมตามหลักระบบคณุธรรม (Merit System)

 อยา่งเคร่งครัด และใหผู้บ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน

ในหน่วยงาน ถอืปฏบิตัติามคูม่อืระบบการ

ป้องกนัการละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีใ่นภารกจิ

หลักและภารกจิสนับสนุนส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุโดยเคร่งครัด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/2RtfcKu
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

หลักสตูรตา้นทจุรติศกึษา 

(Anti-Corruption 

Education) กระทรวง

สาธารณสขุ STRONG : จติ

พอเพยีงตา้นทจุรติ

1. เพือ่ใหบ้คุลากรในสงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ทีเ่ขา้รับการอบรม

ในหลักสตูรนี้ มคีวามรูค้วามเขา้ใจและ

ทัศนคตทิีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการคดิแยกแยะ

ผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชน์

สว่นรวม ความไมท่นและความอายตอ่การ

ทจุรติ และการประยกุตห์ลักความพอเพยีง

ดว้ยโมเดล STRONG : จติพอเพยีงตา้นทจุรติ

2. เพือ่ใหบ้คุลากรในสงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ทีเ่ขา้รับการอบรม

ในหลักสตูรนี้

สามารถถา่ยทอดองคค์วามรูไ้ปสู่

กลุม่เป้าหมายอืน่ ๆ เพือ่มุง่สรา้งสงัคมทีไ่ม่

ทนตอ่การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3h8qizt
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืผลประโยชนทั์บซอ้น 

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประมวลจรยิธรรม

ขา้ราชการพลเรอืน สอดคลอ้งกบักฎหมาย

และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เสรมิสรา้งทัศนคต ิ

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเรือ่งผลประโยชนทั์บ

ซอ้นของบคุลากรในสงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ และสง่เสรมิ

วฒันธรรมการท างานทีด่ ีรักษาศกัดิศ์รี

ขา้ราชการพลเรอืนใหเ้ป็นทีเ่ชือ่มัน่ศรัทธา

ของประชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/33ozWG4
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ FRAs : FRAUD 

RISK-ASSESSMENTS 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564

เพือ่เป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นการ

ด าเนนิการเรือ่งการประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่

ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3uEMmFu



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความเสีย่ง

เกีย่วกบัผลประโยชนทั์บ

ซอ้น ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564

เพือ่ด าเนนิการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบั

การปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนทั์บ

ซอ้น จากภาระงาน

ดา้นภารกจิสนับสนุนตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ

ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 5 

กระบวนงาน ประกอบดว้ย (1) กระบวนงาน

ความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิ

ผลประโยชนทั์บซอ้น

ดา้นการใชร้ถราชการ (2) กระบวนงานความ

เสีย่งเกีย่วกบัปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิ

ผลประโยชนทั์บซอ้น

ดา้นการเบกิคา่ตอบแทน (3) กระบวนงาน

ความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิ

ผลประโยชน์

ทับซอ้นดา้นการจัดท าโครงการฝึกอบรม 

ศกึษาดงูาน ประชมุ และสมัมนา (4) 

กระบวนงานความเสีย่งเกีย่วกบัการ

ปฏบิตังิานอาจเกดิผลประโยชนทั์บซอ้นดา้น

การจัดหาพัสด ุและ (5) กระบวนงาน

ความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิ

ผลประโยชนทั์บซอ้นดา้นการใชท้รัพยส์นิ

ของทางราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3vPf1Ia
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ เรือ่ง แนว

ทางการเรีย่ไรของ

หน่วยงานในสงักดั

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบบัปรับปรุง)

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนนิการที่

ชดัเจนเป็นรูปธรรม เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ

สามารถปฏบิตังิานการเรีย่ไรของหน่วยงาน

ไดถ้กูตอ้ง เป็นมาตรฐานเดยีวกนัสอดคลอ้ง

กบักฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง อนัจะ

ท าใหเ้กดิความโปร่งใสใ่นการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานของรัฐตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3xT1jGb
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืวา่ดว้ยเงนิบรจิาคและ

ทรัพยส์นิบรจิาคของหน่วย

บรกิาร

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามรูแ้ละ

ความเขา้ใจในกระบวนการการรับบรจิาค 

สามารถปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งตามระเบยีบ

ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเงนิ

บรจิาคและทรัพยส์นิบรจิาคของหน่วยงาน

บรกิาร

พ.ศ. 2561 โดยมแีนวทางใหเ้จา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตังิานไดศ้กึษา คน้ควา้ เพิม่พนูความรู ้

และความเขา้ใจในกระบวนการ แนวทางการ

รับบรจิาค รวมถงึการรับบรจิาคทีจ่ะตอ้งขอ

อนุมตัจิากหวัหนา้สว่นราชการหรอื

คณะกรรมการ แลว้แตก่รณี กอ่นการรับบรจิาค

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3b5J7iD



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตนารมณ์การ

ตอ่ตา้นการทจุรติ 

"กระทรวงสาธารณสขุใส

สะอาด ร่วมตา้นทจุรติ 

(MOPH Zero Tolerance)" 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ลงวนัที ่12 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

เพือ่กระตุน้จติส านกึใหบ้คุลากรกระทรวง

สาธารณสขุไมย่อมรับและไมท่นตอ่การโกง 

สรา้งกลุม่เครอืขา่ยป้องกนัการทจุรติของ

กระทรวงสาธารณสขุใหม้คีวามยั่งยนื และ

ประชาสมัพันธภ์าพลักษณ์ทีด่ขีองกระทรวง

สาธารณสขุ

ในการบรหิารงานทีเ่ป็นไปตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบ้รหิารสงูสดุผา่นการประกาศ

เจตนารมณ์การตอ่ตา้นการทจุรติ สง่ผลตอ่

การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และดชันกีารรับรู ้

การทจุรติของประเทศไทย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/2PW2h3g
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตักิารตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิในการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่องบคุลากร 

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ ราชการบรหิาร

สว่นกลาง (ฉบบัปรับปรุง) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพือ่ใหผู้บ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน ปฏบิตัริาชการ

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

มาตรฐาน คูม่อืมาตรฐานการปฏบิตังิาน และ

ขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครัด และให ้

การปฏบิตังิานของส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง มี

ความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการ

แทรกแซงใด ๆ ทีท่ าใหข้าดความเป็นกลาง 

สงวนรักษาไวซ้ ึง่ประโยชนข์องสว่นรวม และ

มเีหตผุลในการใชด้ลุพนิจิโดยชอบดว้ย

กฎหมาย และมเีหตผุลอนัสมควรภายใน

ขอบเขตแหง่กฎหมาย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/2Q2EpLy
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางปฏบิตัใินการรับ

สว่นแถมพเิศษ สว่นชดเชย

 สว่นสนับสนุน หรอืสว่นอืน่

ใดเพิม่เตมิจากทีห่น่วยงาน

ของรัฐก าหนดไวใ้น

ขอบเขตของงาน หรอื

รายละเอยีดคณุ

ลักษณะเฉพาะของพัสด ุ

ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

เพือ่ใหห้น่วยงานในสงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิาร

สว่นกลาง มแีนวทางปฏบิตัใินการรับสว่น

แถมพเิศษ สว่นชดเชย สว่นสนับสนุน หรอื

สว่นอืน่ใดเพิม่เตมิจากทีห่น่วยงานในสงักดั

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ราชการ

บรหิารสว่นกลาง ก าหนดไวใ้นขอบเขตขอ

งานหรอืรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดขุองส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3f04y66

115

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิ

หรอืคกุคามทางเพศในการ

ท างานของกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบบัปรับปรุง)

เพือ่ใหบ้คุลากรในสงักดักระทรวง

สาธารณสขุทกุคน ไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความ

เคารพในศกัดิศ์รี ปราศจากการลว่งละเมดิ

หรอืคกุคามทางเพศในการท างาน มคีวาม

ตระหนักและมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

ปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศใน

การท างาน ตลอดจนก าหนดมาตรการ

ป้องกนัและจัดการกบัปัญหาการลว่งละเมดิ

หรอืคกุคามทางเพศในการท างานทีเ่กดิขึน้

ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/2RBT1Sc



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบสารสนเทศเพือ่การ

บรหิารยทุธศาสตรด์า้น

สขุภาพ

(Strategic Management 

System : SMS)

เพือ่ก ากบัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณของ

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://bit.ly/3estOmA
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

เครือ่งมอือืน่ ๆ ระบบ HealthKPI
เพือ่รายงานผลการปฏบิตัริาชการตาม

ตวัชีว้ดักระทรวงสาธารณสขุ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://healthkpi.moph.go.t

h/kpi2/kpi/index2/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบรายงานขอ้มลูพืน้ฐาน

สถานบรกิารสขุภาพ

เพือ่รายงานขอ้มลูพืน้ฐานของสถานบรกิาร

สขุภาพ ในสงักดัส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://it-

phdb.moph.go.th/reportdat

a-beta/#/main
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

โปรแกรมวเิคราะห์

ศกัยภาพการจัดบรกิาร

ผูป่้วยใน

เพือ่รายงานศกัยภาพการจัดการผูป่้วยใน 

ของหน่วยงานในสงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. http://cmi.moph.go.th/

 หรอื

2. 

http://cmi.healtharea.net/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

โปรแกรมตดิตามงบลงทนุ 

กองบรหิารการสาธารณสขุ

 ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

เพือ่ตดิตามงบประมาณ งบลงทนุ ของ

หน่วยงานในสงักดัส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. 

http://phdbreport.moph.go

.

th/hssd1/umd/HSS_BUDGE

T_TRACKER/report/report_

tracker1.php (รายงาน

ขอ้มลูงบลงทนุ)

2. 

http://phdbreport.moph.go

.

th/hssd1/umd/HSS_BUDGE

T_TRACKER/report/report_

tracker3.php (ขอ้มลูการได ้

ผูรั้บจา้งและลงนามสญัญา)
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

รายงานขอ้มลูดา้นบรหิาร

เวชภัณฑ์

เพือ่รายงานขอ้มลูดา้นการบรหิารเวชภัณฑ์

ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://phdbreport.moph.go

.th/hssd1/???b3B0aW9uPX

JlcG9ydCZtb2R1bGU9cmVw

b3J0JnVtZD1hcHAxJm1vZD1

yZXBvcnRfbWFpbiY=
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

โปรแกรมระบบรายงานและ

ขอ้มลูขา่วสารกจิกรรมการ

ปฏบิตังิานทางเภสชักรรม

เพือ่รายงานการประเมนิมาตรฐานความ

ปลอดภัยดา้นยาของโรงพยาบาลในสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://phdbreport.moph.go

.th/hssd1/umd/HSS_PRAR

MACY/report/report_2.php



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

โปรแกรมทรัพยากรสขุภาพ

 กองบรหิารการสาธารณสขุ

เพือ่รายงานขอ้มลูครุภัณฑ ์และสิง่กอ่สรา้ง 

ของหน่วยงานในสงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. 

http://phdbreport.moph.go

.

th/hssd1/umd/HSS_ASSET/

report/report_asset.php 

(รายงานทะเบยีนครุภัณฑ)์

2. 

http://phdbreport.moph.go

.

th/hssd1/umd/HSS_ASSET/

resource_land/report.php 

(รายงานทะเบยีนสิง่กอ่สรา้ง)
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบบรหิารจัดการวคัซนี

โควดิ 19 หมอพรอ้ม

1. เพือ่จัดเตรยีมระบบขอ้มลูการใหบ้รกิาร

วคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

2. เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับบนัทกึ

และตดิตามอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการ

ใหบ้รกิารวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019

3. เพือ่รวบรวม วเิคราะห ์และประมวลผลการ

ใหบ้รกิารวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019 น าเสนอประกอบการบรหิาร

สถานการณ์วคัซนี

4. เพือ่เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ

และบรกิารตา่ง ๆ ของกระทรวงสาธารณสขุ

แบบอตัโนมตัผิา่นโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟ

นไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เพิม่ประสทิธภิาพ

การบรกิารของโรงพยาบาลภาครัฐ ใหม้ี

ความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย

ของผูม้ารับบรกิาร และลดความแออดัของ

โรงพยาบาล โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

ดจิทัิล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://spd.moph.go.th/ne

w_bps/morprom/
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการใชท้รัพยส์นิของ

ส านักงานหลักประกนั

สขุภาพแหง่ชาติ

เพือ่ประโยชนต์อ่การปฏบิตังิาน และการใช ้

ทรัพยส์นิส านักงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nhso.go.th/pr

ocurement/posts/4471



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

ระบบสารสนเทศบรหิาร

บคุคล สปสช. (ระบบ sabuy)

เพือ่ใหอ้งคก์รไดรั้บทราบถงึระดบั

ความส าเร็จการเป็นองคก์รสมรรถะสงู เพือ่

สามารถปรับปรุงและพัฒนาใหม้คีวามยั่งยนื

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

สนับสนุนการเขา้สูก่ารเป็น

ดจิทัิล ดว้ยการสรา้งนวตกรรม 

และจัดท าคูม่อืการใชง้านระบบ 

Sabuy ดงันี้

1. เปิดใชง้าน ระบบ HRIS 

(โปรแกรม Sabuy.nhso) ครบทัง้

 6 ระบบ ไดแ้ก ่

1) ระบบฐานขอ้มลูทะเบยีน

ประวตับิคุลากร 

2) ระบบสรรหา 

3) ระบบเงนิเดอืน 

4) ระบบการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานประจ าปี 

5) ระบบลาและเวลาท างาน 

6) ระบบ self service (การ

ตรวจสอบ/ขอปรับปรุงขอ้มลู

สว่นตวั การปรับปรุงคา่

ลดหยอ่นภาษี การเปลีย่น

กองทนุส ารองเลีย้งชพีประจ าปี 

การขอหนังสอืรับรอง การคน้หา

ระเบยีบ ประกาศ ดา้น HR ตา่ง ๆ)
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืรวม กฎ ระเบยีบ วา่

ดว้ยการบรหิารจัดการ

ส านักงาน

เพือ่เป็นประโยชนแ์ละสามารถใชอ้า้งองิตอ่

การปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานได ้
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://stream.nhso.go.th/a

ssets/portals/1/ebookcateg

ory/79_regularity1/

มกีารปรับปรุงและแกไ้ขเพิม่เตมิ

 กฎหมายและระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการ

ส านักงานหลายฉบบั เชน่ พรบ.

การจัดซือ้จัดจา้งฯ พ.ศ.2560 

ระเบยีบเรือ่งการงบประมาณ

บรหิารของส านักงานฯ ระเบยีบ

เรือ่งการเก็บรักษา และการใช ้

จา่ยเงนิของส านักงานฯ 

ขอ้บงัคบัการบรหิารงานบคุคลฯ

 กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

และค าสัง่ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารจัดการส านักงาน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติ

เพือ่ประเมนิความเสีย่งของการด าเนนิงาน

หรอืการปฏบิตัหินา้ทีท่ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ

ทจุรติหรอืกอ่ใหเ้กดิการขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชน์

สว่นรวมของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nhso.go.th/st

orage/files/841/ITA/202105

07/zeortolerance64050101

v2.pdf

มกีารด าเนนิการประเมนิความ

เสีย่งโอกาสเกดิการทจุรติ 

สปสช. ปี 2564 จ านวน 3 

ประเด็นความเสีย่ง โดยแตล่ะ

ความเสีย่งมกีารระบปัุจจัยเสีย่ง 

และก าหนด KRI (Key Risk 

Indicator) เป็นตวัชีว้ดั

ความส าเร็จของการจัดการความ

เสีย่ง ดงัตอ่ไปนี้  ประเด็นความ

เสีย่งที ่1 การใชอ้ านาจหนา้ที่

แสวงหาผลประโยชนใ์หก้บั

ตวัเองและพวกพอ้ง   ประเด็น

ความเสีย่งที ่2 บคุลากรเจตนา

ไมป่ฏบิตัติามระเบยีบวนัิยเรือ่ง

เวลาการปฏบิตังิาน ประเด็น

ความเสีย่งที ่3 หน่วยบรกิารฝ่า

ฝืนไมเ่บกิจา่ยตามเกณฑท์ี่

ก าหนด
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

แบบค ารับรองการไมเ่ป็นผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี

เพือ่ด าเนนิงานตาม พรบ.หลักประกนั

สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545 มาตรา 17 วา่

ดว้ยการประชมุคณะกรรมการฯ กลา่วไวว้า่ 

ในการประชมุ ถา้มกีารพจิารณาเรือ่งที่

กรรมการผูใ้ดทีม่สีว่นไดเ้สยี กรรมการผูนั้น้มี

หนา้ทีแ่จง้ใหค้ณะกรรมการทราบ และมสีทิธิ

เขา้ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงความคดิเห็น

เกีย่วกบัเรือ่งนัน้ แตไ่มม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ

และลงคะแนนเสยีง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

ระบบการบรหิารสญัญา

จัดซือ้จัดจา้งภายใน

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานจัดซือ้จัด

จา้งภายในหน่วยงานใหส้าธารณชนไดรั้บ

ทราบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.nhso.go.th/pr

ocurement/menu/1

แสดงถงึความโปร่งใสในการ

บรหิารงานและการด าเนนิงาน

ของหน่วยงาน



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

1. ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

2. ชอ่งทางการรับฟังความ

คดิเห็น

1. เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกสามารถแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีห่น่วยงานผา่นชอ่งทาง

ออนไลน ์และเพือ่คุม้ครองขอ้มลูของผูแ้จง้

เบาะแส

2. เพือ่ใหบ้คุคลภายนอกสามารถแสดงความ

คดิเห็นตอ่การด าเนนิงานตามอ านาจหรอื

ภารกจิตอ่หน่วยงานผา่นทางชอ่งทาง

ออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. 

https://www.nhso.go.th/pa

ge/hotline1330

2. 

https://www.nhso.go.th/pa

ge/branch_office

3. 

https://www.nhso.go.th/pa

ge/network_complaint

4. 

https://www.nhso.go.th/pa

ge/coordination_center

5. 

https://www.nhso.go.th/we

bboard

แสดงถงึความโปร่งใสในการ

บรหิารงานและการด าเนนิงาน

ของหน่วยงาน โดยมชีอ่งทาง

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน ดงันี้ 

1. สายดว่น สปสช. โทร. 1330 

2. สามารถรอ้งเรยีนไปยัง

ส านักงานหลักประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิทัง้ 13 เขต โดยคลกิ

ทีช่ ือ่ส านักงานแตล่ะเขต -> เว็บ

บอรด์/Webboard ของแตล่ะเขต 

3. สามารถตดิตอ่ไปยัง หน่วยรับ

เรือ่งรอ้งเรยีนฯ ตามมาตรา 

50(5) ทีต่ัง้อยูใ่นเขตพืน้ที ่

ส านักงานหลักประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิทัง้ 13 เขต 

4. ตดิตอ่ไปยัง ศนูย์

ประสานงานหลักประกนัสขุภาพ

ประชาชน 5. เว็บบอรด์ 

ส านักงานสว่นกลาง
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระบบบรหิารคณุภาพ ISO

เพือ่รักษาคณุภาพและพัฒนาองคก์รใหด้ขี ึน้

อยา่งตอ่เนือ่ง จงึไดป้ระยกุตใ์ชร้ะบบบรหิาร

คณุภาพ IS0 9001: 2015 และระบบบรหิาร

จัดการความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ 

ISO/IEC 27001:2013 (เฉพาะ Data Center) 

เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัประชาชนผูม้สีทิธิ

และหน่วยบรกิารในระบบหลักประกนัสขุภาพ

 ภายใต ้พรบ.หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

พ.ศ.2540

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

คูม่อืคณุภาพเป็นเอกสารส าคญั

ทีป่ระกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

เพือ่อธบิายถงึบรบิทขององคก์ร

 ประวตัอิงคก์ร โครงสรา้งองคก์ร

 ภาพรวมของระบบบรหิาร

คณุภาพ นโยบายคณุภาพ 

ขอบเขตการขอรับรอง 

ขอ้ก าหนดทีป่ระยกุตใ์ช ้และที่

ไมป่ระยกุตใ์ช ้รวมถงึ

กระบวนการและขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิานตา่งๆ ในระบบบรหิาร

คณุภาพ
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการภายในเพือ่

สง่เสรมิความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทจุรติ พ.ศ. 2562

เพือ่ใหส้ านักงานด าเนนิงานโดยยดึหลัก

ความโปร่งใส ความสจุรติ และความเทีย่ง

ธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nhso.go.th/st

orage/files/841/ITA/2021-

05-

12/assessment_good_inten

tions6403.pdf
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

ส านักงาน

หลักประกนั

สขุภาพ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการ แนวทางการ

ด าเนนิงานสง่เสรมิความ

โปร่งใสและป้องกนัการ

ทจุรติ สปสช. ปี 2564

เพือ่ใหห้น่วยงานมกีารพัฒนาดา้นคณุธรรม

และความโปร่งใสอยา่งตอ่เนือ่ง และมผีล

การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

 ตามเกณฑ ์ป.ป.ช. มคีา่คะแนนในระดบั A 

อยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยเป้าหมายปี 2564 ไมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 90

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.nhso.go.th/st

orage/files/841/ITA/202104

27/608795a97153e.pdf
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

องคก์าร

เภสชักรรม

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืการก ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ี

เพือ่สง่เสรมิใหก้ารด าเนนิงานขององคก์ร

เป็นไปตามหลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ตามมาตรฐานสากล

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://svr2.gpo.or.th/csr/i

ndex.php/cg/239-2021-05-

24-07-58-03

ประกาศใชเ้มือ่ปี พ.ศ. 2563 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการทบทวน /

 ปรับปรุง



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ เครือ่งมอื/ 

ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงาน

อืน่
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

องคก์าร

เภสชักรรม

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

คูม่อืจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณ องคก์ารเภสชั

กรรม

เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัดิา้นคณุธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ใหแ้ก ่

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://svr2.gpo.or.th/csr/i

ndex.php/cg/240-2021-05-

24-08-09-14

ประกาศใชเ้มือ่ปี พ.ศ. 2563 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการทบทวน /

 ปรับปรุง
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

องคก์าร

เภสชักรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ระเบยีบองคก์ารเภสชักรรม

วา่ดว้ย หลักเกณฑแ์ละ

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ พ.ศ. 2552, 

พ.ศ. 2553 (ฉบบัที ่2) และ 

พ.ศ.  2554 (ฉบบัที ่3)

เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนนิงานที่

เกีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://svr2.gpo.or.th/csr/i

ndex.php/cg/242-256
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

องคก์าร

เภสชักรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เรือ่ง เกณฑ์

จรยิธรรมการจัดซือ้จัดหา

และการสง่เสรมิการขายยา

และเวชภัณฑท์ีม่ใิชย่าของ

กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 

2564

เพือ่เป็นแนวทางในการสง่เสรมิการจัดซือ้

จัดหาและการสง่เสรมิการขายยาและ

เวชภัณฑท์ีม่ใิชย่า เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลใน

ระบบยา ปลกูจติส านกึใหแ้กบ่คุลากรที่

เกีย่วขอ้งตามเกณฑจ์รยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://svr2.gpo.or.th/csr/i

ndex.php/cg/243-2564
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

องคก์าร

เภสชักรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของ

หน่วยงาน ในสว่นงาน/เจา้หนา้ที ่ที่

เกีย่วขอ้งกบักาสง่เสรมิความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www2.gpo.or.th/Lin

kClick.aspx?fileticket=retyC

DxpYMs%3d&tabid=430
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

องคก์าร

เภสชักรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายและมาตรการ

ตรวจสอบการใชด้ลุยพนิจิ

เพือ่ใหอ้งคก์รปราศจากการแทรกแซงใด ๆ 

ทีท่ าใหข้าดความป็นกลาง มเีหตผุลในการ

ใชด้ลุพนิจิทีเ่หมาะสมสามารถตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www2.gpo.or.th/Lin

kClick.aspx?fileticket=Xuah

R_chf4I%3d&tabid=430
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

องคก์าร

เภสชักรรม

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการรับและการให ้

ของขวญัในเทศกาลปีใหม่

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งคา่นยิม และ

วฒันธรรมการท างานทีด่ ีมจีรยิธรรม และมี

ความโปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://svr2.gpo.or.th/csr/i

ndex.php/cg/241-2021-05-

24-08-11-58
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กระทรวง

สาธารณ

สขุ

องคก์าร

เภสชักรรม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน

และภายนอก สามารถรอ้งเรยีนและแจง้

เบาะแสการทจุรติไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 

และสามารถตดิตามผลการด าเนนิการได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.gpo.or.th/con

tact


