
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำหรับตวัช้ีวัดที่ 8.1  
 

คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ 
1. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วดั 

ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

2. โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง มี หรือ ไม่มีข้อมูล  ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน     

3. ช่องหมายเหตุ  ถ้าหน่วยงาน  มี ให้ระบุ URL ทุกข้อคำถาม  ถ้าหน่วยงาน  ไม่มี ให้ระบุเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ได้

ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

4. ช่องคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถกรอกคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อคำถามนั้น ๆ หรือไม่อธิบายก็ได้ 

5. ให้หน่วยงาน Print Screen หน้าจอที่เผยแพร่ข้อมูล พร้อมระบุรายการเอกสารหลักฐานหมายเลข...... เช่น ข้อคำถาม O1-1 , 

O1-2 (ถ้า 1 ข้อคำถามมีเอกสารหลายรายการให้ระบุตัวเลขต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ) โดยหน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่

อ้างอิงประกอบนั้น ๆ ให้ตรงกับ Link ที่หน่วยงานเผยแพร่ 

6. ให้หน่วยงานส่งแบบประเมิน แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นไฟล์ word.  และส่งเอกสารหลักฐาน 

Print Screen หน้าจอที่เผยแพร่ข้อมูล เป็นไฟล์ pdf. เท่านั้น โดย 1 ข้อคำถาม/ 1 โฟลเดอร์ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถ

พิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม และกรณีที่เว็บไซต์อาจจะเกิดข้อผิดพลาด 

7. ส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ethics@dmsc.mail.go.th 

 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564  
**************************

1. หน่วยงาน (ระบุ)   สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

2. เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (ระบุ URL)  http://bqsf.dmsc.moph.go.th 

mailto:ethics@dmsc.mail.go.th


❖ตัวชี้วัดที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐาน 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“มี” ระบุ URL   

“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 
หมายเลข 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์

O1 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

http://bqsf.dmsc.mop
h.go.th/bqsfWeb/ 

 
 

-รายงานผู้บรโิภคและข่าวแจ้งเตือนภัยด้านอาหาร 
-ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม 

O1 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O2 

 Q&A 

 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล 
ต่าง ๆ ได้ เป็นการสื่อสารไดส้องทาง เช่น Web board ,กล่อง

ข้อความถาม–ตอบ เป็นต้น 

 

 

 
 

http://bqsf.dmsc.mop

h.go.th/bqsfWeb/inde
x.php/contact-2/ 

 
 

-ผู้ใช้บริการ/ผู้สนใจ สามารถติดตอ่สอบถามข้อมูลได้

หลากหลายช่องทาง ท้ังทางอีเมล์, Facebook, Line Official 
Account   

O2 

ผู้ให้ข้อมลู (ช่ือ-นามสกลุ) นางสาววนิดา บ้านศาลเจ้า                        
                                          นักวิทยาศาสตรก์ารแพทยช์ านาญการ 

เบอรโ์ทรภายใน 99526-8 

ผู้รบัรองข้อมูล (หวัหน้าหน่วยงาน) นางเลขา ปราสาททอง    
                                                        ผู้อ านวยการส านักคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร 
วนัท่ี  23 เมษายน 2564 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/
https://moph.cc/cH8d8HdId
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/contact-2/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/contact-2/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/contact-2/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O2-2564.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 3 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“มี” ระบุ URL   
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 
หมายเลข 

O3 

Social Network 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหนว่ยงาน เช่น Facebook , 

Twitter , YouTube เป็นต้น 

 

 

 
 

https://www.facebook
.com/Foodsafetynew/ 

 
 

-Facebook Fanpage ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 

O3 

❖ ตัวชี้วัดที่ 2 การบริหารงาน 
 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“มี” ระบุ URL   

“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

การดำเนินงาน 

O4 

แผนการดำเนินงานประจำปี 
 แผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

         โครงการหรือกิจกรรม  

         งบประมาณที่ใช้  

         ระยะเวลาดำเนินการ 

         ตัวช้ีวัด 

 

 
 

 
 

https://moph.cc/Fzx3
_Iqrr 

 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

O4-1 

https://www.facebook.com/Foodsafetynew/
https://www.facebook.com/Foodsafetynew/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O3-2564.pdf
https://moph.cc/Fzx3_Iqrr
https://moph.cc/Fzx3_Iqrr
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O4-2564.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 4 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“มี” ระบุ URL   
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 
หมายเลข 

 การสื่อสารแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ 

 

 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.mo
ph.go.th/bqsfWeb/in

dex.php/communicat
e/ 

 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  
ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพ

และความปลอดภัยอาหาร 

O4-2 
 

O5 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน 
 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)   

        ความก้าวหน้าการดำเนนิการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม  
        รายละเอยีดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 

 

 

 
 

 

 
 

https://moph.cc/9sFG

emvRj 
 

ผลการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

O5-1 

 การสื่อสาร รายงานการกำกับตดิตามการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน ให้บุคลากร
ของหน่วยงานรับทราบ 

 

 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.mo

ph.go.th/bqsfWeb/in
dex.php/communicat

e/ 
 

 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  

ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร 

O5-2 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
https://moph.cc/72V5d96jR
https://moph.cc/9sFGemvRj
https://moph.cc/9sFGemvRj
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O5-1-2564.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
https://moph.cc/72V5d96jR


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 5 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“มี” ระบุ URL   
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 
หมายเลข 

O6 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 

 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

      ผลการดำเนินโครงการหรอืกิจกรรม 

      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

      ปัญหา อุปสรรค  

      ข้อเสนอแนะ 

      ผลสมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

 

 
 

 
 

https://moph.cc/9zS6
uVmtG 

 

ผลการดำเนินงานโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน  

หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

O6 

การปฏิบัติงาน 

O7 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานใช้

ยึดถือปฏิบัติใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
     วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
     ผู้รับผิดชอบ 

 

 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.mo
ph.go.th/bqsfWeb/in

dex.php/membership
-login/ 

 
 

เอกสารคณุภาพระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 
2017  ซึง่ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของ

หน่วยงานประกอบด้วยวิธีการขั้นตอนการปฏิบตัิการและ
ผู้รับผิดชอบ (เฉพาะบุคลากรผู้มสีทิธ์ิ โดยเป็นระบบภายในต้อง

ใส่ Username และ Password) 

O7-1 

 การสื่อสารคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ของหน่วยงานรับทราบ                

 
 

  https://moph.cc/m3q
JUUoBo 

 
 

แจ้งการปรับปรุงเอกสารคุณภาพ ทางอีเมล์ โดยมีการแจ้งเวียน
กรณีออกเอกสารใหม่ หรือเอกสารมีการปรับปรุง/แก้ไข ทาง

อีเมล์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

O7-2 

https://moph.cc/9zS6uVmtG
https://moph.cc/9zS6uVmtG
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O6-2564.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/membership-login/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/membership-login/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/membership-login/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/membership-login/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O7-2564
https://moph.cc/m3qJUUoBo
https://moph.cc/m3qJUUoBo
https://moph.cc/72V5d96jR


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“มี” ระบุ URL   
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 
หมายเลข 

การให้บริการ 

O8 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมลูในการขอรับบริการหรือ

ติดต่อหน่วยงาน   

     คู่มือสำหรับให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
      วิธีการขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
      สถานท่ีติดต่อขอรับบริการ 

 

 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.mo
ph.go.th/bqsfWeb/in
dex.php/covid-19/ 

 
 

 

การให้บริการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกอบด้วย  
-แผ่นพับคำแนะนำการส่งตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์สาร

พันธุกรรมเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหาร 
-คู่มือการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ในอาหาร 
-ปริมาณตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19)  
-แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง 

O8 

O9 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน  

  ปีงบประมาณ 2563 

 

 
 

 
 

https://moph.cc/TQT
miEi5K 

 
 

ผลการสำรวจความพึงพอใจรอบท่ี 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังสิ้น 3 กระบวนการ 

O9 

 

 

❖ ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ 

 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/covid-19/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/covid-19/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/covid-19/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O8-2564.pdf
https://moph.cc/TQTmiEi5K
https://moph.cc/TQTmiEi5K
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O9-2564.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O10 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 
 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจดัสรร 
      งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร 
      งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ทุกรายการ 
เช่น  งบดำเนินงาน , งบพัฒนาบุคลากร , งบลงทุน ,                       
งบรายจ่ายอื่น 

 

 
 

 
 

https://moph.cc/Fzx3_I
qrr 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารซึ่งแสดงรายละเอียด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 

O10-1 

 การสื่อสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ให้

บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ 
  http://bqsf.dmsc.moph

.go.th/bqsfWeb/index.
php/communicate/ 

 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  

ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร 

O10-2 

O11 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 

เดือน 
 ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ที่สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ 

O10มีรายละเอียด ดังนี ้

      ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณแยกแตล่ะ
ประเภทของงบประมาณ 

 

 

 
 

 

 
 

https://moph.cc/9sFGe

mvRj 
 

ผลการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน สำนกัคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

O11-1 

https://moph.cc/Fzx3_Iqrr
https://moph.cc/Fzx3_Iqrr
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O10-2564.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
https://moph.cc/72V5d96jR
https://moph.cc/9sFGemvRj
https://moph.cc/9sFGemvRj
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O11-2546.pdf
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

 การสื่อสาร รายงานการกำกับตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือนให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ 

 
 

 http://bqsf.dmsc.moph
.go.th/bqsfWeb/index.

php/communicate/ 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  
ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพ

และความปลอดภัยอาหาร 

O11-2 

 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ 
กำกับติดตาม โดยเปิดช่องทางการสอบถาม หรือทักท้วง 

 
 
 https://moph.cc/iGdi3

QoC5 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสำนักฯ ประจำเดือน มี
ระเบียบวาระ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักฯ ซึ่งจะ

เป็นการเปดิโอกาสให้บุคลากรมสีว่นร่วมในการตรวจสอบ 
กำกับติดตาม เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 

O11-3 

O12 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามประเภท
งบประมาณที่ไดร้ับ 
      ปัญหา อุปสรรค 
      ข้อเสนอแนะ 

      ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

 

 
 

 
 

https://moph.cc/9zS6u
VmtG 

 

ผลการดำเนินงานโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน  

หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

O12 

O13 

สื่อสารแนวทางการเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 วิธีการสื่อสารแนวทางการเบิกจา่ยเงิน เช่น ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบ เพ่ือให้ปฏิบัตตินได้

ถูกต้องตามระเบียบ 

 

 
 

 
 

https://moph.cc/SLXe

p39l2 
 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  

ทาง Line Application และทางเวบ็ไซต์ของสำนักคณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร 

O13 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
https://moph.cc/72V5d96jR
https://moph.cc/iGdi3QoC5
https://moph.cc/iGdi3QoC5
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O11-3-2564.pdf
https://moph.cc/9zS6uVmtG
https://moph.cc/9zS6uVmtG
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O12-2564.pdf
https://moph.cc/SLXep39l2
https://moph.cc/SLXep39l2
https://moph.cc/72V5d96jR


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

O14 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 เผยแพร่แผนการจดัซื้อจัดจา้งประจำปีหรือแผนการจัดหา

พัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ที่ต้อง
ดำเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจดัจ้างและบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

 
 

 
 

https://moph.cc/QhO
M5Wfoc 

 

มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจดัจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐของกรมบญัชีกลาง  

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
 

O14-1 

 การสื่อสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจดัหาพสัดุ

ประจำปีงบของหน่วยงานให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ  
 
 
 http://bqsf.dmsc.moph

.go.th/bqsfWeb/index.
php/communicate/ 

 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  

ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร 

O14-2 

O15 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการจัดหา

พัสด ุ 
 หน่วยงานจะต้องแสดง URL ที่เผยแพร่ประกาศเกีย่วกับ

การจัดซื้อจดัจ้าง หรือการจัดหาพสัดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ตามพระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  เช่น ประกาศเชิญชวน , ประกวดราคา ,  
ประกาศผลการจัดซื้อ  จัดจ้าง เปน็ต้น 

 

 

 
 

 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph

.go.th/bqsfWeb/index.
php/buy/ 

 

ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพสัดุ 

มีการแจ้งประกาศในเว็บไซต์การจดัซื้อจัดจ้างของสำนัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

O15 

O16 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ              
รายเดือน 

 
 

 
 

 
 
 

https://moph.cc/qMCA
SU8Mq 

 

สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างเป็นรายเดือนของสำนักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร โดยแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ ตาม

แบบฟอร์ม สขร.1 ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2563-มีนาคม 2564  

O16-1 

https://moph.cc/QhOM5Wfoc
https://moph.cc/QhOM5Wfoc
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O14-1-2564.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
https://moph.cc/72V5d96jR
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/buy/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/buy/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/buy/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O15.pdf
https://moph.cc/qMCASU8Mq
https://moph.cc/qMCASU8Mq
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O16.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 10 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

 สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ จำแนกข้อมลู
เป็นรายเดือนในทุกเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ตามแบบ สขร.1  
 หลักฐานการลงข้อมูลในระบบจดัซื้อจัดจ้าง                             
e-Procurement ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
หมายเหตุ : 1. กรณไีม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้
ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจดัจ้าง 
               2. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ผา่น e-GP ให้
จัดทำสรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มของฝ่ายพสัดุ 
สำนักงานเลขานุการกรม 

 
 

 
 

 
 
 

http://eprocurement.d
msc.moph.go.th/viewt

opic.php?f=26&t=3273 
 

มีการลงข้อมลูในระบบจัดซื้อจดัจา้ง e-Procurement ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมกีารสรุปผลการจดัซื้อจัด

จ้างประจำเดือน 

O16-2 

O17 

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 การวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 

2563 มีรายละเอียดดังนี ้

       งบประมาณที่ใช้ในการจดัซื้อจัดจ้าง 
       ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
        ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง 

 
 

 
 

 
 
 

https://moph.cc/sYbg6
lE46 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ 2563  

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  

O17 

O18 

สื่อสารแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุ 
 วิธีการสื่อสารแนวทางการจัดซือ้จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ 

และการตรวจรับพัสดุ ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
รับทราบ เพื่อให้ปฏิบตัิตนได้ถูกตอ้งตามระเบียบ 

 
 

 
 

 
 
 

http://bqsf.dmsc.moph
.go.th/bqsfWeb/index.
php/membership-

login/ 
 

1.SOP No. 20 00 003 การจัดซื้อวัสดุและจัดจ้าง 
บริการ (Purchasing services and supplies) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึง่มีการสื่อสารให้บุคลากร

ในหน่วยงานรับทราบและเข้าถึงจากระบบจดัเก็บเอกสาร
คุณภาพของสำนักฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักคุณภาพและความ

O18 

http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/viewtopic.php?f=26&t=3273
http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/viewtopic.php?f=26&t=3273
http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/viewtopic.php?f=26&t=3273
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O16.pdf
https://moph.cc/sYbg6lE46
https://moph.cc/sYbg6lE46
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O17.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/membership-login/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/membership-login/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/membership-login/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/membership-login/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O18.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 11 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

https://moph.cc/NSbn
XRnEF 

 
 

ปลอดภัยอาหาร  
2. มีการจัดทำแผนผังอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานจดัซื้อจัด

จ้างของสำนัก ซึ่งสามารถตรวจสอบ และตดิตามได้ว่า
ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ทาง Google Document 

 

❖ ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหต ุ

“มี” ระบุ URL   
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 
หมายเลข 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O19 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การเผยแพร่นโยบายบริหารทรพัยากรบุคคลตามทีฝ่่ายการ
เจ้าหน้าท่ี สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ      

 

 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.mo

ph.go.th/bqsfWeb/in
dex.php/policy_perso

nnel/ 
 

การเผยแพร่นโยบายบรหิารทรัพยากรบุคคลตามทีฝ่่ายการ

เจ้าหน้าท่ี สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศทางเว็บไซต์ของ
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร      

O19-1 

https://moph.cc/NSbnXRnEF
https://moph.cc/NSbnXRnEF
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/policy_personnel/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/policy_personnel/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/policy_personnel/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/policy_personnel/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O19-1.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 12 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี
หมายเหต ุ

“มี” ระบุ URL   
“ไม่ม”ี ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 
หมายเลข 

 สื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบนโยบายบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล ภายในหน่วยงาน 

  http://bqsf.dmsc.mo
ph.go.th/bqsfWeb/in

dex.php/communicat
e/ 

 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  
ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพ

และความปลอดภัยอาหาร 

O19-2 

O20 

การจัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี 

 สื่อสารและให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงานรับทราบแบบ
มอบหมายงานประจำปี พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

https://moph.cc/T63x

6TbGH 
 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในแต่ละฝา่ยรับทราบและลงนามใน 

แบบมอบหมายงานเป็นรายบุคคล  รวมถึงแจ้งเวียนให้บุคลากร
ในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์ ทาง Line Application และ

ทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 

 

O20 

O21 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบติัราชการประจำปี และ
การพิจารณาความดีความชอบ ในการเลื่อนเงินเดือน 
 วิธีการสื่อสารแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

และการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรทุกคนใน

หน่วยงานรับทราบ 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

https://moph.cc/5ae

b1Y7qa 
 

มีการสื่อสารแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ และ

การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 การเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการและลูกจา้งประจำ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564 ให้กับ
บุคลากรในสำนักฯ ทราบโดยแจ้งเวียนทางอีเมล์ ทาง Line 

Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร  

O21 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
https://moph.cc/72V5d96jR
https://moph.cc/T63x6TbGH
https://moph.cc/T63x6TbGH
https://moph.cc/72V5d96jR
https://moph.cc/5aeb1Y7qa
https://moph.cc/5aeb1Y7qa
https://moph.cc/72V5d96jR
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❖ ตัวชี้วัดที่ 5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม   
 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 
หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 
หมายเลข 

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

O22 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง ความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานตามภารกิจของหนว่ยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หมายเหตุ : ต้องเป็น URL ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ไม่ใช่การลิงก์มาจากหน้าเว็บไซต์อื่น 

 

 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.mo

ph.go.th/bqsfWeb/in
dex.php/contact-2/ 

 

ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกสามารถตดิต่อ แสดงความ

คิดเห็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของสำนัก ได้แก่ Line Official, 

Facebook, E-mail    

O22 

O23 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 การดำเนินการ โครงการ หรือกจิกรรมทีด่ำเนินการในปี 
พ.ศ. 2564 ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มสี่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 

 

 
 

http://bqsf.dmsc.mo
ph.go.th/bqsfWeb/in

dex.php/oit-2564-
o23/ 

 

สำนักฯ มีแผนการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ตามเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  Transparency  

Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และมีการจดักิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและมีการประชุมช้ีแจงโครงการ 

ร่วมดำเนินการ และเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตาม
ประเมินผล 

O23 

 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/contact-2/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/contact-2/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/contact-2/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O22-2564.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/oit-2564-o23/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/oit-2564-o23/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/oit-2564-o23/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/oit-2564-o23/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O23-2564.pdf
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❖ ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

การยืมทรัพย์สินของราชการ 

O24 

แนวทางปฏิบัติและขัน้ตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยส์ิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

 

 
 

 
 

https://moph.cc/u36lK
FYiC 

 

ข้อปฏิบัติในการยมืทรัพย์สินกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
จัดทำโดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

O24-1 

 สื่อสารและให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงานรับทราบ
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน

ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

  https://moph.cc/u36lK
FYiC 

 

มกีารสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  
ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพ

และความปลอดภัยอาหาร 

O24-2 

เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร 

O25 

เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร 
 การเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสจุริตในการบริหารงานของ

อธิบดี ประจำปี  พ.ศ. 2564 

 

 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.mop
h.go.th/bqsfWeb/inde

x.php/2018/03/16/tran
sparent/ 

มีการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสจุริตในการบริหารงานของ
อธิบดี ประจำปี 2564 ในเว็บไซตข์องสำนักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร 

O25-1 

 การสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบถึงเจตจำนง
สุจรติของอธิบดี 

 
 

 http://bqsf.dmsc.mop
h.go.th/bqsfWeb/inde

x.php/communicate/ 
 

มีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  

ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร 

 

 

 

O25-2 

https://moph.cc/u36lKFYiC
https://moph.cc/u36lKFYiC
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O24-1-2564.pdf
https://moph.cc/u36lKFYiC
https://moph.cc/u36lKFYiC
https://moph.cc/72V5d96jR
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2018/03/16/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2018/03/16/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2018/03/16/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2018/03/16/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O25-1-2564.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
https://moph.cc/72V5d96jR
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

O26 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนร่วมของ

ผู้บริหารของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้แก่ 
โครงการหรือกิจกรรม ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสำคญักับการ

ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตภายใน

หน่วยงาน โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม                 
ภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

 
 

 
 

 
 
 

https://moph.cc/jsGYB
u5jr 

 
 

 
 

https://moph.cc/GLye
WMb1y 

 
 

-ประกาศเจตจำนงการบริการงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
ปีงบประมาณ 2564 ของ สำนักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย นาง
เลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหาร 
-ผู้บริหารให้การสนับสนุนและมสีว่นร่วมในการจัดโครการ/

กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรมของหน่วยงาน สคอ. 2564  

O26 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 

O27 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
 ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจก่อให้เกิดการทจุริต ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ตามคู่มือการรักษาความเป็นกลางและป้องกันผ
ประโยชน์ทับซ้อน 0600 WM 0036 แก้ไขครั้งท่ี 01 มี

รายละเอียด ดังนี้  

             เหตุการณค์วามเสี่ยง  

             ระดับของความเสีย่ง 

             มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ในการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง 

 
 

 
 

 
 
 

https://moph.cc/d7Hr
h734u 
 

สำนักฯ มีการจัดทำแผนบริหารความเสีย่งการทุจรติต่อการ
บริหารจดัการโครงการของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 จำนวน 6 
โครงการ งบลงทุนครภุัณฑ์  

จำนวน 2 รายการ 

O27 

https://moph.cc/jsGYBu5jr
https://moph.cc/jsGYBu5jr
https://moph.cc/GLyeWMb1y
https://moph.cc/GLyeWMb1y
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O26-2564.pdf
https://moph.cc/d7Hrh734u
https://moph.cc/d7Hrh734u
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O27-2564.pdf
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ป.ป.ช. 16 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

 ส่งแผนการบรหิารความเสี่ยงการทุจริต โครงการสำคัญ
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปี ให้กลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 15 มกราคม 
2564)   

 

 
 

 
 

https://moph.cc/UW0i
SphCt 

 

สำนักฯ ส่งข้อมลูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ
สำคัญตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปี พ.ศ. 2564  

จำนวน 6 โครงการ งบลงทุนครุภณัฑ์ จำนวน 2 รายการ 
ในวันท่ี 15 ม.ค. 64 

 

O28 

การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงการจดัการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจเกิด การทุจรติ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นกิจกรรมทีส่อดคล้องกับ
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจดัการความเสี่ยง

ตามข้อ O27 

 

 

 
 

 

 
 

https://moph.cc/EWy

NY2m_L 
 
 

 
 

 
 

 
https://moph.cc/y36V

hRWm1 
 

-สำนักฯ มีการดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน

กรณีที่อาจเกดิการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตกกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
โดยจดัทำแบบสรุปรายงานการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อ่ืนใดและตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานท่ี
มีความเกี่ยวข้องกับการจดัซื้อจัดจา้ง (0600 FM 0112) 

ตามคู่มือการปฏิบตัิงาน การรักษาความเป็นกลางและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 

2563-31 มีนาคม 2564) 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับ ครั้งท่ี 1  

ประสบการณ์การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ณ สำนักคณุภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ห้องประชุม 804 ช้ัน 8 อาคาร 8 วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
และครั้งท่ี 2 ประสบการณ์จากการดำเนินงานการจัดซื้อ

ของสำนักฯ ณ สำนักคณุภาพและความปลอดภัยอาหาร 
วันท่ี 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

O28 

https://moph.cc/UW0iSphCt
https://moph.cc/UW0iSphCt
https://moph.cc/EWyNY2m_L
https://moph.cc/EWyNY2m_L
https://moph.cc/y36VhRWm1
https://moph.cc/y36VhRWm1
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O28-2564


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 17 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

 ส่งผลการจัดการความเสี่ยงโครงการสำคญัตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี  ให้กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด (เฉพาะรอบ 6 เดือน ภายใน 31 มีนาคม 
2564) 

  https://moph.cc/Fsao
8K9Qy 

 

สำนักฯ ส่งรายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ
สำคัญตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปี พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน ให้กับกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  
ในวันท่ี 23 มี.ค. 64 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O29 

การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 การดำเนินการหรือกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดือน  ตั้งแต่เดือนตลุาคม 2563 - มีนาคม 2564)             

ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 

สุจรติ อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

           เป็นโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน อย่างน้อย
หน่วยงานละ 2 โครงการ/กิจกรรม  
            ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
หมายเหตุ : ต้องเป็นกิจกรรม ส่งเสริม คณุธรรม จรยิธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

https://moph.cc/i3g2Y

zm1M 
 

 สำนักไดจ้ัดกิจกรรม/โครงการที่แสดงถึงวัฒนธรรมองค์กร 

จำนวน 7 กิจกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริม คณุธรรม จรยิธรรม 
ได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ อธิบดี 

รองอธิบดี และผู้อำนวยการ กิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องใน
วันสงกรานต์ กิจกรรมตู้ปันสุขของสำนักเข้าร่วมโครงการ

ระดมทุน สร้างงานสร้างชาติ  “ผลไม้กระจายบุญ วัดสวน
แก้ว” กิจกรรมตั้งกล่องรับบริจาคกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ 

และกิจกรรมตั้งกล่องรับบรจิาคหลอดกาแฟ 
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https://moph.cc/Fsao8K9Qy
https://moph.cc/Fsao8K9Qy
https://moph.cc/i3g2Yzm1M
https://moph.cc/i3g2Yzm1M
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O29-2564.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 18 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

แผนป้องกันการทุจริต 

O30 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับ

หน่วยงาน ประจำปี 2564  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติหรือแผนท่ีเกี่ยวข้องระดับ

หน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน             

โดยเป็นแผนท่ีมรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564  
มีรายละเอียดดังนี ้

        โครงการ /กิจกรรม 
       วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม 
       งบประมาณ  
       ระยะเวลาดำเนินการ 

       แผนได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 

 

 
 

 

 

 
 
 

https://moph.cc/dksl8

kUjl 
 

สำนักฯ ได้จัดทำแผนปฏิบตัิการสง่เสริมคณุธรรมของ

หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นแผนท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันทุจริต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริธรรมของหน่วยงาน 

O30-1 

 สื่อสารแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตหรือแผนท่ี
เกี่ยวข้อง  ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ  

  http://bqsf.dmsc.mop
h.go.th/bqsfWeb/inde

x.php/communicate/ 
 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  
ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพ

และความปลอดภัยอาหาร 

O30-2 

O31 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกนัการทุจริต
ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน  

  ความกา้วหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือพัฒนาด้านคณุธรรม

 
 

 

 

 
 

 
 

https://moph.cc/9Qhs
R02Ik 

 

รายงานผลการดำเนินการขับเคลือ่นแผนแม่บทส่งเสรมิ
คุณธรรมสำหรับหน่วยงานในสังกัด

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

O31-1 

https://moph.cc/dksl8kUjl
https://moph.cc/dksl8kUjl
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O30-1-2564.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
https://moph.cc/72V5d96jR
https://moph.cc/9QhsR02Ik
https://moph.cc/9QhsR02Ik
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O31-2564.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 19 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

และความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ที่สอดคล้องกับ

แผนฯ ในข้อ O30  มีรายละเอียด ดังนี้  

      ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม 
      รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 

      เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ  

มีการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการ รายละเอียด
งบประมาณ และเสนอใหผู้้อำนวยการสำนักฯ รับทราบ  

 

 สื่อสารรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ

ทุจริตระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ให้บุคลากรของ
หน่วยงานรับทราบ เช่น 

  http://bqsf.dmsc.mop

h.go.th/bqsfWeb/inde
x.php/communicate/ 

 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  

ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร 

O31-2 

O32 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจรติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) มีรายละเอียด 

ดังนี้  

        ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
         ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
        ปัญหา อุปสรรค 
        ข้อเสนอแนะ 

        ผลสมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

        เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ 

 

 

 

 

 
 

https://moph.cc/ZtYq

vye49 
 

 
 

 
 

 
 

 

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการส่งเสริม

คุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 12 เดือน  

(1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2563) 

O32 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/communicate/
https://moph.cc/72V5d96jR
https://moph.cc/ZtYqvye49
https://moph.cc/ZtYqvye49
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2021/01/OIT-2021/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O32-2564


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 20 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
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ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 
 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของกรม ฯ  โดยจะต้อง

เชื่อมลิงค์ช่องทางการร้องเรียนจากเว็บไซต์กลุ่มงานคุม้ครอง
จริยธรรม  

 

 

 
 

http://bqsf.dmsc.mop
h.go.th/bqsfWeb/inde

x.php/communicate/ 
 

 

เชื่อมลิงค์ช่องทางการร้องเรียนจากเว็บไซต์กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม มาที่เว็บไซต์ของสำนักคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหาร 

O33-1 

 สื่อสารช่องทางการร้องเรยีนการทุจริต ให้บุคลากรของ

หน่วยงานรับทราบ 
  http://bqsf.dmsc.mop

h.go.th/bqsfWeb/inde
x.php/communicate/ 

 

มีการสื่อสารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบทางอีเมล์  

ทาง Line Application และทางเว็บไซต์ของสำนักคณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร 

O33-2 
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