มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1. หลักการและเหตุผล
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Integrity Transparency Assessment : ITA) กาหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
โดยให้ ส่ วนราชการมี มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กาหนดแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานสาหรับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็ น ปั จ จุ บั น ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงาน
ในสังกัด เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเครื่องมือในการกากับติดตามการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. เป้าหมายการดาเนินงาน
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. แนวทางการปฏิบัติ
5.1 ข้อมูล ที่ห น่ วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่ านเว็บไซต์ของหน่ว ยงาน ต้องมีเนื้อหาอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
5.1.1 ข้อมู ล พื้ น ฐานของหน่ ว ยงานที่ เป็ นปั จจุบั น ได้แก่ โครงสร้างหน่ ว ยงาน ข้อ มูล ผู้ บ ริห าร
อานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
5.1.3 เจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่แสดง แผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณ และ
ระยะเวลาดาเนินการ
5.1.5 การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่แสดงข้อมูล
ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ หรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
5.1.6 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปีของรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่ ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

-25.1.7 ข้อมู ล การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ได้แก่ แผนการจัดซื้ อจัด จ้างประจาปี ข้ อมูล แสดงรายละเอีย ด
การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ประกอบด้วย ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง และสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
5.1.8 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5.1.9 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
สาหรับหน่วยงานสนับสนุน ให้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามภารกิจ
5.1.10 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
5.1.11 ช่องทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
5.2 วิธีการ/ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
วิธีการ/ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ
๑ การทบทวนข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ตามข้อ 5.1.1 – 1.1 ระดับกรมได้แก่ รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้
ข้อ 5.1.11ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
กากับดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อานวยการกองแผนงาน
และวิชาการ / สานักงานเลขานุการกรม
1.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ผู้อานวยการ/ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง/กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ
2 การทบทวนข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามข้ อ 5.1.7 2.1 ระดับกรม ได้แก่ สานักงานเลขานุการกรม
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 การทบทวน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามข้อ ผู้อานวยการ/กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
5.1.8 และคู่มื อหรือมาตรฐานการให้ บ ริก ารตามข้ อ
5.1.9ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4. การทบทวนและพิ จ ารณา ตามข้ อ 5.1.10 ช่ อ งทาง 4.1 ระดับกรม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและข้อ 5.1.11 สานักงานเลขานุการกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่องทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
และ กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม
4.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ผู้อานวยการ/ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง/ กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ
5 หน่วยงานนาข้อมูลที่พิจารณาทบทวนแล้ว เผยแพร่
4.1 ระดับกรม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ ตามขั้นตอนที่
สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจะต้อง
1-4
พิจารณาทบทวนปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน
4.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ ตามขั้นตอน
ทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่ 1 - 4
หรือทุก 6 เดือน

-36. การกากับติดตาม
6.1 ผู้รับผิดชอบในการกากับติดตาม
6.1.1 ระดับกรม : รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.2 ระดับหน่วยงาน : ผู้อานวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน
6.2 ผู้รายงาน
6.2.1 ระดับกรม : ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2.2 ระดับหน่วยงาน : ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
6.3 วิธีกากับติดตาม
6.3.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่ านเว็บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน และจั ด ท ารายงานในภาพรวมของกรมพร้อ ม
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
6.3.2 หน่วยงาน รายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในระยะเวลาที่กาหนด
6.4 ระยะเวลาการรายงาน
ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 (3. ข้อมูลเปิดภาครัฐ) สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)

พิจารณาเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ
ลงชื่อ.....................................................................
(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 18 เมษายน 2562

