
                      ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง 

เรื่อง ก าหนด มาตรการ ให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ  
หน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา  ้ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
                            แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองในระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงาน
ของรัฐ และเพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน 
             อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
             ข้อ ๑ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนังที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 
             (๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา) 
              (๒) แผนการจัดหาพัสดุ 
              (๓) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙ (๘) 
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ 
              (๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
              (๕) สรุปผลการจดัหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) 
              (๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ 
ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 
             (๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 
             (๘) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
             ข้อ ๒ ให้ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ที่มีหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้ 
             (๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้อง 
            (๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน



รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
          (๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
          (๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดท าโดยหน่วยงาน          
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 
          (๖) รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง 
          (๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดท าโดยผู้ควบคุม 
หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
           ข้อ ๓ ให้ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้ 
           (๑) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
           (๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
           (๓) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตามแผนงานและ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
           (๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
           (๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
           (๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน เช่นรายงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการ 
ตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
           ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนังเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้ 
           (๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปี  ของหน่วยงาน 
           (๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ 
           (๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ จ าแนกตามแผนงาน 
และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 
           (๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย 
งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดท าโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
          (๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
         ข้อ ๕ ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนังเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้ 
          (๑) หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง 



รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 
        (๒) รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
        (๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมิน 
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
        (๔) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
        (๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
        (๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ 
รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
        ข้อ ๖ ให้ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้ 
        (๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีของหน่วยงาน 
        (๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จ าแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
        (๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ของหน่วยงาน 
        (๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานที่จัดท าโดยผู้ควบคุม 
หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย 
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
        ข้อ ๗ การด าเนินการตามข้อ ๑ - ข้อ ๖ ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีส าหรับการสืบค้น 
ทั้งในรูปแบบหนังสือ เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ณ สถานที่ 
ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 
และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นบัแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้ 
           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                 ประกาศ ณ วันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

                                        (นางกิตติมา  แสนลาวัณย์) 
                                                  สาธารณสุขอ าเภอปากพนัง 




