
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำหรับตัวชี้วัดที่ 6   
 

คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ 
1. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล 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 ที่หน่วยงานเผยแพร ่

6. ให้หน่วยงานส่งแบบประเมิน แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (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 31 มีนาคม 2565  
************************** 

1. หน่วยงาน   สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 

2. เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน http://bqsf.dmsc.moph.go.th/ 

ผูใ้ห้ข้อมูล (ช่ือ-นามสกลุ)                   น.ส. วนิดา บา้นศาลเจ้า เบอรโ์ทรภายใน 99526-8 
ผูร้บัรองข้อมลู (หวัหน้าหน่วยงาน)     นางเลขา ปราสาททอง 
วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 

mailto:ethics@dmsc.mail.go.th


 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

O1 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข ้อม ูลข ่าวสาร ท ี ่ เป ็นข ่าวตามภารก ิจของหน่วยงาน                       

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.m
oph.go.th/bqsfWeb/ 
 

-รายงานผู้บริโภคและข่าวแจ้งเตือนภัยด้านอาหาร 

-ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม 
O1 

การปฏิสัมพนัธ์ข้อมูล 

O2 

 Q&A 

 ช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ                

เป ็นการสื ่อสาร ได ้สองทาง ต ัวอย่างเช ่น Web broad ,                

กล ่ อ งข ้ อความถาม  –  ตอบ  , Messenger Live Chat , 

Chatbot เป็นต้น 

 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph

.go.th/bqsfWeb/index.p

hp/contact-2/ 

-ผู้ใช้บริการ/ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล

ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทางอีเมล์, Facebook, 

Line Official Account   

O2 

O3 

Social Network 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ที่เพิ่มช่องทางการ

ต ิดต ่อและประชาส ัมพ ันธ ์  เช ่น Facebook , Twitter , 

YouTube , Instagram 

 
 

 
 

https://www.facebook.

com/Foodsafetynew/ 

 

-Facebook Fanpage ของสำนักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร 
O3 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O1-2565.pdf
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/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O2-2565.pdf
https://www.facebook.com/Foodsafetynew/
https://www.facebook.com/Foodsafetynew/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O3-2565.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 3 

 

   
 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 
หมายเลข 

การดำเนินงาน 

O4 

แผนการดำเนินงานประจำปี 

 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

         โครงการหรือกิจกรรม  

         งบประมาณที่ใช้  

         ระยะเวลาดำเนินการ 

         ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 

 
https://bit.ly/3tGdBlk 

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหาร 

O4 

O5 

รายงานการกำก ับต ิดตามการดำเน ินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน 

 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  มีเนื้อหารายงาน ดังนี้ 

        ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  

        รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 

        เสนอให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ      

 
 
 
 

 
 
 

https://bit.ly/3LJVWPV 

 
ผลการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ ประจำป ี  2565 รอบ 6 เด ื อน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-

มีนาคม 2565) โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงาน

แต่ละโครงการ รวมถึงรายละเอียดงบประมาณที่

ใช้ดำเนินการ และได้เสนอให้กับผู ้อำนวยการ

สำนักฯ รับทราบ 

 

O5 

ตัวชี้วัดที่ 2 การบริหารงาน 

https://bit.ly/3tGdBlk
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O4-2565.pdf
https://bit.ly/3LJVWPV
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O5-2565.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 4 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

O6 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

      ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

      ปัญหา อุปสรรค  

      ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

 
 

https://bit.ly/3JQfWzs 

 

 

http://bqsf.dmsc.moph.

go.th/bqsfWeb/wp-

content/uploads/2017/

Publish/annual_report/

BQSF%20Annual%20Re

port-2021.pdf 

1. ผลการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน  

ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ประกอบด้วย ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค  และ

ข้อเสนอแนะ 

2. รายงานประจำปี 2564 สำนักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร 

 

O6 

การปฏิบัติงาน 

O7 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้

ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
     วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
     ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph.

go.th/bqsfWeb/index.ph

p/membership-login/ 

 

เอกสารคุณภาพระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 : 2017  ซึ่งใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานประกอบด้วยวิธีการ

ขั้นตอนการปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ (เฉพาะ

บุคลากรผู้มีสิทธิ์ โดยเป็นระบบภายในต้องใส่ 

Username และ Password) 

O7 

การให้บริการ 

O8 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ

 
 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph.

go.th/bqsfWeb/index.ph

p/covid-19/ 

1. การให้บริการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ  

2. คู่มือให้บริการประชาชน สำนักคุณภาพและ

O8 

https://bit.ly/3JQfWzs
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/annual_report/BQSF%20Annual%20Report-2021.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/annual_report/BQSF%20Annual%20Report-2021.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/annual_report/BQSF%20Annual%20Report-2021.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/annual_report/BQSF%20Annual%20Report-2021.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/annual_report/BQSF%20Annual%20Report-2021.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/annual_report/BQSF%20Annual%20Report-2021.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O6-2565.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/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O7-2565.pdf
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/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O8-2565.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 5 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

หน่วยงาน   

     คู่มือสำหรับให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
      วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      สถานที่ติดต่อขอรับบริการ 

และ  

https://bit.ly/3tEuexD 

ความปลอดภัยอาหาร ประกอบด้วย รายละเอียด

การให้บริการ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

สถานที่ติดต่อ  

O9 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

 ผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน  

ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 

 
 

https://bit.ly/382OiBx 
https://bit.ly/3NoFKow 

ผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบที่ 1  

และรอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2564  

O9 

 
 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี

O10 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 
  รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
      งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร 
      งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ทุกรายการ 
เช่น  งบดำเนินงาน , งบพัฒนาบุคลากร , งบลงทนุ ,                       
งบรายจ่ายอื่น 

 
 
 

 
 

https://bit.ly/3tGdBlk แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร 

O10 

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ 

https://bit.ly/3tEuexD
https://bit.ly/382OiBx
https://bit.ly/3NoFKow
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O9-2565.pdf
https://bit.ly/3tGdBlk
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O10-2565.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 6 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

O11 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

 ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ที่สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ 

O10 มีรายละเอียด ดังนี้ 

      ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณแยกแต่ละ

ประเภทของงบประมาณ 

 

 
 
 

 

 
 

https://bit.ly/3LJVWPV 

 

ผลการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ ประจำปี 2565  

รอบ 6 เดือน โดยมีความก้าวหน้าการใช้จ่าย

งบประมาณแยกแต่ละประเภทของ

งบประมาณ 
 

O11-1 

 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ

ติดตาม โดยเปิดช่องทางการสอบถาม หรือทักท้วง 

 
 
 https://bit.ly/3JVSgtA 

 

สำนักฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2565 โดยมีวาระการติดตามผลการดำเนิน

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รวมถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ แยก

เป็นงบลงทุน ได้แก่ครุภัณฑ์เงิน 

งบประมาณ  ครุภัณฑ์เงินบำรุง ทั้งนี้ได้มีการ

สอบถามผู้รับผิดชอบถึงปัญหาอุปสรรคในการ

เบิกจ่าย และให้คณะกรรมการมีส่วนในการ

ตรวจสอบ กำกับติดตาม สอบถามเกี่ยวกับผล

การดำเนินการได้ 

O11-2 

https://bit.ly/3LJVWPV
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O11-2565.pdf
https://bit.ly/3JVSgtA
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O11-2565.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 7 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

O12 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามประเภท
งบประมาณที่ได้รับเช่น งบดำเนินการ งบลงทุน , งบพัฒนา
บุคลากร , งบรายจ่ายอื่นๆ เป็นต้น 
      ปัญหา อุปสรรค 
      ข้อเสนอแนะ 

 

 
 
 

 
 

https://bit.ly/38dqOK9 

 

ผลการดำเน ินงานโครงการ และผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 12 

เด ือน สำน ักค ุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร  ประกอบด ้ ว ย  ผลการ ใช ้ จ ่ า ย

งบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณที่

ไ ด ้ ร ั บ เช ่ น  งบดำ เน ิ นการ  งบลงท ุ น  ,  

งบพัฒนาบุคลากร , งบรายจ่ายอื่นๆ เป็นต้น  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

O12 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

O13 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหรือแผนการจัดหา

พัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ที่ต้อง

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการจัด

จ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด

จ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่า

ไม่มีการจัดซื้อ          จัดจ้างในกรณีดังกล่าวฯ*  

 
 
 

 
 

http://eprocurement.dmsc.
moph.go.th/viewtopic.php?

f=3&t=3808 

และ 

http://process3.gprocur
ement.go.th/eGPProcur
e/secureds/HOME?url=/
eGPDocPlan&proc_id=P
LNI0006 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

e-procurementกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

O13 

https://bit.ly/38dqOK9
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O12-2565.pdf
http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/viewtopic.php?f=3&t=3808
http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/viewtopic.php?f=3&t=3808
http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/viewtopic.php?f=3&t=3808
http://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secureds/HOME?url=/eGPDocPlan&proc_id=PLNI0006
http://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secureds/HOME?url=/eGPDocPlan&proc_id=PLNI0006
http://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secureds/HOME?url=/eGPDocPlan&proc_id=PLNI0006
http://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secureds/HOME?url=/eGPDocPlan&proc_id=PLNI0006
http://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secureds/HOME?url=/eGPDocPlan&proc_id=PLNI0006
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O13-2565.pdf
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

O14 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา

พัสด ุ 

 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา

พัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เช่น 

ประกาศเชิญชวน , ประกวดราคา ,  ประกาศผลการจัดซื้อ  

จัดจ้าง เป็นต้น 

 

 
 
 

 

 
 

http://eprocurement.dmsc.

moph.go.th/viewtopic.php?

f=14&t=3817 

และ 

http://www.gprocurement.

go.th/new_index.html 

 

สำนักฯ เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ 2565 
ตาม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ
เชิญชวน , ประกวดราคา ,  ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-
procurement กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

O14 

O15 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จำแนกข้อมูล
แยกเป็นรายเดือนในทุกเดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามแบบ สขร.1 

 

 
 
 

 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph.go.t

h/bqsfWeb/index.php/proc

urement_report_65/ 

1. สำนักฯ จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 

ตามแบบ สขร.1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สำนักฯ ตามลิงค์ 

O15-1 

 ลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-Procurement ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หมายเหตุ : 1. กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้
ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
               2. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ผ่าน e-GP ให้
จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มของฝ่ายพัสดุ 
สำนักงานเลขานุการกรม 

 

 
 
 

 

 
 

https://bit.ly/3wGhOY4 

 

2. สำนักฯ ลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง  

e-Procurement ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

O15-2 

O16 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 

 

 
 

 

 
 

https://bit.ly/3wNqzzt 

 

สำนักฯ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O16 

http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/viewtopic.php?f=14&t=3817
http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/viewtopic.php?f=14&t=3817
http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/viewtopic.php?f=14&t=3817
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O14-2565.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/procurement_report_65/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/procurement_report_65/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/procurement_report_65/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O15-2565.pdf
https://bit.ly/3wGhOY4
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O15-2565.pdf
https://bit.ly/3wNqzzt
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O16-2565.pdf
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

2564  มีรายละเอียดดังนี้ 

       งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
       ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
        ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง 

 ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ งบประมาณ 

ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ปัญหาอุปสรรคของ

การจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะการพัฒนา

ปรับปรุงและส่งรายงานดังกล่าวให้กับหัวหน้า

ฝ่ายพัสดุ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 

 
 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O17 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การเผยแพร่นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ 

 
 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.mop

h.go.th/bqsfWeb/inde

x.php/policy_personn

el/ 

การเผยแพรน่โยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

กรม ประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร      

O17 

O18 

การจัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี 

 สื่อสารและให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงานรับทราบแบบ

มอบหมายงานประจำปี พ.ศ. 2565 

 
 

 
 

https://bit.ly/3tKYOFZ 

 

สำนักฯ มีการจัดทำแบบมอบหมายงาน

ประจำปี 2565 ตามฝ่าย/กลุ่มงาน ซึ่งลงนาม

มอบหมายงานและอนุมัติโดย ผู้อำนวยการ

สำนักฯ และสื่อสารให้บุคลากรทุกคนของ

หน่วยงานลงนามรับทราบการมอบหมายงาน 

O18 

ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   

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/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O17-2565.pdf
https://bit.ly/3tKYOFZ
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O18-2565.pdf
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

O19 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง ความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หมายเหตุ : ต้องเป็น URL ที ่อยู ่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ไม่ใช่การลิงก์มาจากหน้าเว็บไซต์อื่น 

 
 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.mo

ph.go.th/bqsfWeb/in

dex.php/complaint/ 

 

สำนักฯ มีช่องทางให้กับบุคคลภายนอกสามารถแสดง

ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงานรวมถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะหรือ

คำแนะนำการบรกิาร ผ่านการติดต่อได้หลากหลาย

ช่องทางทั้ง Line Official, Facebook, e-mail และ

ทางโทรศัพท์ 

 

O19 

O20 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 การดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการใน 
ปี พ.ศ. 2565 ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 
 

 
 

https://bit.ly/3IRYLwc 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/38fxkjp 
 

1. สำนักฯ มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

Transparency Assessment: ITA) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน  

2. ดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการจัดการประชุม
หารือโครงการบูรณาการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์

O20 

ตัวชี้วัดที่ 5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม   
   

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/complaint/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/complaint/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/complaint/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O19-2565.pdf
https://bit.ly/3IRYLwc
https://bit.ly/38fxkjp
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O20-2565.pdf
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL   

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

การแพทย์ที่ 1-15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุม 801 อาคาร  8

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแอปพลิเคชั่น 

Zoom Meeting 

 

 
 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

การยืมทรัพย์สินของราชการ 

O21 

แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน (ตามหนังสือ ที ่ สธ 0638/                  
ว 0 0 0 5  ล ง ว ั น ท ี ่  1 4  ม ก ร า ค ม  2 5 6 4   ป ร ะ ก า ศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เร ื ่อง ข้อปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

 
 

 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph.go
.th/bqsfWeb/index.php/as
set_permission/ 
 

สำนักฯ ได้นำแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

(ตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ สธ 0638/ว0005 

ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ประกาศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการ

ยืมทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักฯ ตามลิงค์ที่แจ้ง  

O21 

ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 
   

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/asset_permission/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/asset_permission/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/asset_permission/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O21-2565.pdf
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

O22 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  ประกาศเจตนารมณ์รวมพลัง

ขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรคุณธรรม

ต้นแบบ และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  

 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2565              

(ตามหนังสือที่ สธ 0638/ว0071 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564)    

 

 
 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph.

go.th/bqsfWeb/index.ph

p/2021/12/30/transpare

nt/ 

 

สำนักฯ ได้เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ประจำปี พ.ศ. 2565 (ตามหนังสือที่ สธ 0638/ว
0071 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564) ในเว็บไซต์ของ
สำนักฯ ตามลิงค์ที่แจ้ง 
 

O22-1 

 เผยแพร ่ประกาศเจตนารมณ ์รวมพล ั งข ับ เคล ื ่ อน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

(ตามหนังสือที่  สธ 0638/ว0076 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564)    

  http://bqsf.dmsc.moph.

go.th/bqsfWeb/index.ph

p/2021/12/30/transpare

nt/ 

สำนักฯ ไดเ้ผยแพร่ประกาศเจตนารมย์รวมพลัง
ขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ(ตามหนังสือที่ สธ0638/ว0076 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2564) ) ในเว็บไซต์ของสำนักฯ 
ตามลิงค์ที่แจ้ง 

O22-2 

 เผยแพร่ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง นโยบาย

ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด (No Gift Policy) จาก

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(ตามหนังสือที่ สธ 0638/ว2121 ลงวันที่  29 ธันวาคม 2564) 

  http://bqsf.dmsc.moph.

go.th/bqsfWeb/index.ph

p/2021/12/30/transpare

nt/ 

สำนักฯ ไดเ้ผยแพร่ประกาศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง นโยบายไม่รับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จาก
การปฏิบัติหน้าที่บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตามหนังสือที่  
สธ0638/ว2121 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564) 
ตามลิงค์ที่แจ้ง 

O22-3 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O22-2565.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O22-2565.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O22-2565.pdf
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ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

O23 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การมีส่วนร่วมของ

ผ ู ้บร ิหารของหน ่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                   

โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ

กับการปรับปรุง พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม

และความโปร่งใส 

 

 
 
 

 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph.

go.th/bqsfWeb/index.ph

p/2021/12/30/transpare

nt/ 

ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ลงนาม ประกาศเจตนารมณ์  

ดังนี้ 

1.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านคอร์รัปชั่น ของสำนัก

คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต "สำนักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร ใสสะอาด  

ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ประกาศเจตนารมย์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

O23 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 

O24 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

 แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี หรือตามวงเงินงบประมาณที่ กำหนด ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคู่มือการรักษาความเป็นกลาง

และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 0600 WM 0036 แก้ไขครั้ง

ที่ 01 มีรายละเอียด ดังนี้ 

         เหตุการณ์ความเสี่ยง  

         ระดับของความเสี่ยง 

 

 
 

 

 

 
 

https://bit.ly/3qMipng 

 

สำนักฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อ

การบริหารจัดการโครงการของหน่วยงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย 

เหตุการณ์ความเสี่ยง, ระดับของความเสี่ยง, 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง โดยแผนได้รับการอนุมัติจาก

ผู้อำนวยการสำนักฯ ในวันที่ 17 ม.ค. 2565  

O24-1 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/2021/12/30/transparent/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O23-2565.pdf
https://bit.ly/3qMipng
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O24-2565.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 14 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

        มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ส่งแผนการบริหารความเสี ่ยงการทุจริต โครงการสำคัญ      

ตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปี ให้กลุ ่มงานคุ ้มครอง

จริยธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

(ภายใน 17 มกราคม 2565)   

 
 

 

 
 

https://bit.ly/3LcAP8u 

 

สำนักฯ ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

โครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ภายในระยะเวลาที่

กำหนด (17 มกราคม 2565) 

O24-2 

O25 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 รายงานความเสี ่ยงของโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี หรือตามวงเงินงบประมาณที่กำหนด ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  และรายงาน

ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงใน ข้อ O24 

 

 

 
 

 

 
 

ไม่มี 

เนื่องจากไม่มีความเสี่ยง 

สีเหลืองและสีแดง 

เนื่องจากสำนักฯ ไม่พบความเสี่ยงสีเหลืองและสีแดง 

จึงไม่ต้องจัดทำรายงานความเสี่ยงของโครงการ

สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือตาม

วงเงินประมาณที่กำหนดของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  

O25-1 

 ส ่ ง ผลร ายง านความ เส ี ่ ย ง ของ โค ร งกา รสำค ั ญฯ                    

ให้กลุ ่มงานคุ ้มครองจริยธรรมภายในระยะเวลาที ่กำหนด 

(เฉพาะรอบ 6 เดือน ภายใน 25 มีนาคม 2565) 

  https://bit.ly/3JR4Nyr 

 

สำนักฯ ไดส้่งผลรายงานทางส่งอีเมล์ให้กลุ่มงาน 

จริยธรรมทางอีเมล์ เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2565  

O25-2 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O26 

การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตฐานทางจริยธรรม 
 โครงการ / ก ิจกรรมในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565                   

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ที่แสดงถึงการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน               

มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื ่อสัตย์ สุจริต                

ม ีจ ิตสำนึกทีด ี ร ับผ ิดชอบต่อหน้าที ่  ตามมาตฐานทาง

 
 

 
 

 
 

 
 

https://bit.ly/3tMe4lS 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2564) สำนักฯ จัดกิจกรรมที่แสดงถึง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง

ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกทีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ตามมาตฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมี

O26 

https://bit.ly/3LcAP8u
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O24-2565.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O25-2565.pdf
https://bit.ly/3JR4Nyr
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O25-2565.pdf
https://bit.ly/3tMe4lS
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O26-2565.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 15 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

           โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน อย่างน้อย
หน่วยงานละ 2 โครงการ/กิจกรรม   
            ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

รายละเอียดดังนี้จัดกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. การส ่ง เสร ิมหล ักธรรมทางศาสนา โดยจัด 

กิจรรมการทำบุญ ตักบาตรระดับกรม สำนักฯ และ

เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น 

2. การส่งเสริมหลักวิธีวัฒนธรรม ดำรงอย่างวิถีไทย  

โดย มีการสวัสดีป ีใหม่ อธิบดี รองอธิบดี และ

ผู้อำนวยการ เนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมลอยกระทง เป็นต้น 

3. กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์  โดยการ
รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วเพื่อรวบรวมนำไปทำ

อักษรเบลให้คนตาบอด และการบริจาคชุดเดรส

ให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์   

 

แผนป้องกันการทุจริต 

O27 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับ

หน่วยงาน ประจำปี 2565  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับ

หน่วยงาน โดยมีกิจกรรม/โครงการ เพื่อป้องกันการทุจริต 

ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

ของหน่วยงานโดยเป็น แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม

 

 

 
 

 

 

 
 

https://bit.ly/3iSeBMM 

 

สำนักฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปี 2565 ประกอบด้วยกจิกรรม เพื่อป้องกัน

การทุจริต ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริธรรม

และความโปร่งใส มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม 

ปี พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ และระยะเวลาการดำเนินการ โดยแผน

O27 

https://bit.ly/3iSeBMM
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O27-2565.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 16 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

ปี พ.ศ. 2565  มีรายละเอียดดังนี้ 

        โครงการ /กิจกรรม 
       วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม 
       งบประมาณ  
       ระยะเวลาดำเนินการ 

       แผนได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 

ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 

2565 

O28 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน  

  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ

ป้องกันการทุจริตหรือแผนที ่เก ี ่ยวข้องระดับหน่วยงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 

2565) ที่สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ O27  มีรายละเอียด ดังนี้ 

      ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
      รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 

      เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ  

 

 

 
 

 

 

 
 

https://bit.ly/3JY6PwW 

 

รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต  

รอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) และ

เสนอให้กับผู้อำนวยการสำนักฯ รับทราบ  

O28 

O29 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีหรือ

แผนที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หร ือแผนท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง ในป ีงบประมาณ พ.ศ.  2564                        

(รอบ 12 เดือน) โดยจะต้องมีโครงการ/กิจกรรม ในการ

ป้องกันการทุจร ิต ส ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใน

 

 
 

 

 
 

https://bit.ly/3tUWmg2 

 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน สำนักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 

โดยเสนอให้กับผู้อำนวยการสำนักฯ รับทราบ  

O29 

https://bit.ly/3JY6PwW
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O28-2565.pdf
https://bit.ly/3tUWmg2
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2022/01/OIT-2565/attachment/file-pdf/O29-2565.pdf


  
อ้างอิงจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 17 

 

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี ไม่ม ี

หมายเหตุ 

“มี” ระบุ URL 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 

หมายเลข 

หน่วยงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

        ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
         ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
        ปัญหา อุปสรรค 
        ข้อเสนอแนะ 

        เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ 

 

การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O30 

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 

 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของกรม ฯ โดยจะต้อง

เชื ่อมโยงลิงค์ช่องทางการร้องเรียนจากเว็บไซต์กลุ ่มงาน

จริยธรรม  

http://ethics.dmsc.moph.go.th/page-view/93 

 
 

 
 

http://bqsf.dmsc.moph.

go.th/bqsfWeb/index.ph

p/contact/ 

 

http://ethics.dmsc.mop

h.go.th/page-view/93 

 

 

สำนักฯ ได้เพิ่มลิงค์ช่องทางการร้องร้องเรียน
จากเว็บไซต์กลุ่มงานจริยธรรม  ไว้ทีแ่ถบเมนู
ของเว็บไซต์สำนักฯ ดังแสดงตามภาพ เมื่อ

คลิกไปจะเช่ือมโยงไปยังช่องทางร้องเรียน 
ในเว็บไซต์ของกลุ่มงานจริยธรรม 
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